Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Departament de Comunicació

VALORACIO PROPOSTES SOBRE B
EXPEDIENT 113/21 SERVEI TÈCNIC D’ASSISTÈNCIA AUDIOVISUAL I D’IL·LUMINACIÓ PER LES ACTIVITATS DE L’IMMB

CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 25 PUNTS
Fins a 25 punts, per la presentació d’una proposta metodològica que desenvolupi l’objecte del contracte pel que fa l’enfocament i execució del projecte,
l’organització de l’equip, millores en la qualitat tècnica i de l’activitat.
Es valorarà la claredat de l’exposició, la funcionalitat de la metodologia i les propostes de millora exposades. No es valorarà la informació que es consideri
supèrflua o innecessària.
L’extensió màxima de la proposta serà de 5 fulls de tamany DIN-A 4, a doble cara, amb un total de 10 pàgines, i amb format de lletra arial, i cos de lletra 11.
Es puntuarà de la següent manera: insuficient 0 punts, acceptable 8 punts, bona 16 punts i idònia 25 punts.
Es considerarà insuficient la qualitat d’un projecte que no reculli la totalitat dels apartats del plec d’especificacions tècniques o ho faci amb una inferioritat
de plantejaments que impedeixi veure que s’assolirà íntegrament l’objecte del contracte; acceptable, la qualitat del projecte que se cenyeix als
requeriments sol·licitats; bona, la qualitat del projecte que, a més de complir la condició anterior, proporcioni els elements correctes per al
desenvolupament de l’objecte del contracte; idònia, la qualitat del projecte que, a més de complir les dues condicions anteriors, presenti tots els elements
de major qualitat i excel·lència per al desenvolupament de l’objecte del contracte.
Valoracions propostes metodològiques per licitador:
1. BLANC CELEBRACIONS: Molt bona proposta metodològica que descriu amb detall tots els punts que hem demanat per al desenvolupament de
l’objecte del contracte, amb concisió i claredat. Aporten models de fitxes de seguiment i coordinació del projecte, i el compromís ciutadà per la
sostenibilitat que ha signat l’empresa. 25 punts.
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2. INICIATIVES EVENTS: Bona proposta d’execució del projecte, però no entra en detalls de la seva execució. 16 punts.
3. PRODUCCIONES TÉCNICAS INSIDE: Proposta acceptable, però sense entrar al fons en cap dels punts demanats. 8 punts.
4. GEMINI SONS: Insuficient. No hi ha proposta d’organització de l’equip, ni millores en la qualitat tècnica i de l’activitat. Ha basat la seva proposta
metodològica en la sonorització i microfonia d’una roda de premsa, però sense treballar les propostes d’equip i millores. 0 punts.
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