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GENERALITAT DE CATALUNYA

1.

OBJECTE DE L’INFORME

Aquest informe té com a objecte la valoració i puntuació dels criteris d’adjudicació de la
contractació del subministrament d’elements per a la senyalització dels espais de l’edifici del
Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya (núm. exp. EC-2021-143). Així mateix,
aquest informe conté la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació esmentat.
L’objecte de la contractació s’estructura en els lots següents:
Lot

Descripció

Lot 1:
senyalització
convencional
Lot 2:
senyalització
COVID-19
2.

L’objecte del lot 1 és el subministrament i, si escau, instal·lació d’elements per a
la senyalització convencional/institucional dels espais de l’edifici del Districte
Administratiu
L’objecte del lot 2 és el subministrament d’elements per a la senyalització a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 dels espais de l’edifici del
Districte Administratiu.

EMPRESES LICITADORES

Les empreses que s’han presentat a aquesta contractació són les següents:
Lot

Empresa

Lot 1: senyalització convencional
Lot 2: senyalització COVID-19
3.

TAS IMATGE I COMUNICACIÓ SL (en endavant, TAS)
TAS IMATGE I COMUNICACIÓ SL (en endavant, TAS)

VALORACIÓ DEL LOT 1

3.1. Valoració del criteri “Preu” del lot 1
La puntuació màxima d’aquest criteri és de fins a 70 punts.
El càlcul d’aquest apartat es realitzarà en base al resultat obtingut del sumatori dels productes
que s’obtenen de multiplicar el preu de cada article ofert per l’empresa licitadora pel nombre
d’unitats estimades en el càlcul del preu de contracte.
Les empreses licitadores hauran d’oferir un preu per a la totalitat d’articles previstos.
La fórmula que s’aplicarà per determinar la puntuació és la que s’indica en l’Acord marc:
𝑃𝑃𝐴𝐴 =
On:

𝑃𝑃
𝑃𝑃𝐿𝐿 − 𝑂𝑂𝑀𝑀
𝑃𝑃𝐿𝐿 − 𝑂𝑂𝐴𝐴
𝑥𝑥 �100 − 100 𝑥𝑥 ��
�−�
���
𝑃𝑃𝐿𝐿
𝑃𝑃𝐿𝐿
100

PA es la puntuació que obté l’empresa que s’avalua quant a aquest criteri..
PL és el pressupost de licitació, IVA exclòs (en euros).
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OA és el preu ofert per l’empresa que es valora, IVA exclòs (en euros).
OM és el preu més baix ofert, IVA exclòs (en euros).
P són els punts màxims atorgats al criteri, en aquest cas, 70
Els preus oferts i la puntuació obtinguda de l’aplicació de la fórmula són els següents:
Preu licitació
(PL)
18.476,66 €

Empresa
TAS

Preu ofert
(OA)
16.024,32 €

Puntuació
(PA)
70,00

OM = 16.024,32 €

3.2. Valoració del criteri “Puntuació obtinguda en la valoració de l’Acord marc” del lot
1
La puntuació màxima d’aquest criteri és de fins a 20 punts.
Concretament es valorarà en aquest apartat la realització de tasques de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I), informació de la pàgina web de l’empresa, ampliació
de la garantia tècnica dels articles, proximitat i traçabilitat dels articles i disponibilitat d’idioma
català a les informacions tècniques dels articles.
El càlcul de la puntuació es realitzarà amb la fórmula que s’indica a l’Acord marc:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥

On:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2

PAMEA: Puntuació que obté l’empresa que s’avalua en aquest contracte basat
relativa a la puntuació derivada de la valoració de l’Acord marc.
PACB: Puntuació màxima d’aquest criteri (20 punts)
POV2: Sumatori de les puntuacions obtingudes per l’empresa que s’avalua en
l’adjudicació de l’Acord marc quant a “Realització de tasques de recerca,
desenvolupament i innovació (R+I+D)”, “Informació pàgina web de l’empresa”,
“Ampliació de la garantia tècnica dels articles”, “Proximitat i traçabilitat dels
articles” i “Disponibilitat d’idioma català a les informacions tècniques dels articles
a les pàgines web”.
D’acord amb l’exposat i de l’aplicació de la fórmula anterior s’obtenen les puntuacions
següents:
Empresa
TAS

R+D+I
0,00

Pàg. Web
12,60

Garantia
18,00

Proximitat
14,00

Català
5,00

Puntuació AM
49,60
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Empresa
TAS

Puntuació
20,00

Puntuació AM
49,60

GENERALITAT DE CATALUNYA

POMV2 =

Puntuació
20,00

49,60

3.3. Valoració del criteri “Termini de lliurament” del lot 1
La puntuació màxima d’aquest criteri és de 10 punts.
Per puntuar aquest criteri es tindrà en compte el termini màxim de lliurament ofert, que no
podrà superar els 30 dies naturals, des de l’avís fins al lliurament o instal·lació, incloent, si
escau, visita d’estudi, elaboració de la llibreta gràfica i fabricació.
a) Almenys hi ha una oferta amb termini de lliurament i d’instal·lació igual o inferior a 21 dies.
En aquest cas, totes les ofertes amb terminis de lliurament i d’instal·lació inferiors o iguals a
21 dies obtindran la millor puntuació, i la resta d’ofertes es puntuaran amb la proporció que
resulti de dividir 21 entre el termini de lliurament i d’instal·lació ofert, d’acord amb la fórmula
següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥

21
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 𝑥𝑥

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

b) No hi ha cap oferta amb termini de lliurament i d’instal·lació igual o inferior a 21 dies. En
aquest cas l’oferta amb el menor termini obtindrà la màxima puntuació. Es puntuarà la resta
d’empreses de forma inversament proporcional d’acord amb la formula següent:

On:

PEA: Punts empresa que s’avalua
TLA: Suma de terminis ofert per l’empresa que s’avalua
MTL: Millor suma de terminis ofert
CTL: Punts màxims d’aquest criteri (10 punts)
De l’aplicació de les fórmules al termini ofert per l’empresa resulta el següent:
Empresa
TAS

Puntuació
10,00

Termini ofert
23

Termini mín. =

23

Puntuació
10,00

3.4. Puntuació total del lot 1
De la valoració dels criteris d’adjudicació resulta la puntuació total que mostra la taula resum
següent:
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Puntuació
màxima
70
20
10
100

GENERALITAT DE CATALUNYA

Criteris de valoració
Preu
Puntuació AM
Termini lliurament
Puntuació total

4.

TAS
70,00
20,00
10,00
100,00

VALORACIÓ DEL LOT 2

4.1. Valoració del criteri “Preu” del lot 2
La puntuació màxima d’aquest criteri és de fins a 70 punts.
El càlcul d’aquest apartat es realitzarà en base al resultat obtingut del sumatori dels productes
que s’obtenen de multiplicar el preu de cada article ofert per l’empresa licitadora pel nombre
d’unitats estimades en el càlcul del preu de contracte.
Les empreses licitadores hauran d’oferir un preu per a la totalitat d’articles previstos.
La fórmula que s’aplicarà per determinar la puntuació és la que s’indica en l’Acord marc:
𝑃𝑃𝐴𝐴 =
On:

𝑃𝑃
𝑃𝑃𝐿𝐿 − 𝑂𝑂𝑀𝑀
𝑃𝑃𝐿𝐿 − 𝑂𝑂𝐴𝐴
𝑥𝑥 �100 − 100 𝑥𝑥 ��
�−�
���
𝑃𝑃𝐿𝐿
𝑃𝑃𝐿𝐿
100

PA es la puntuació que obté l’empresa que s’avalua quant a aquest criteri..
PL és el pressupost de licitació, IVA exclòs (en euros).
OA és el preu ofert per l’empresa que es valora, IVA exclòs (en euros).
OM és el preu més baix ofert, IVA exclòs (en euros).
P són els punts màxims atorgats al criteri, en aquest cas, 70
Els preus oferts i la puntuació obtinguda de l’aplicació de la fórmula són els següents:
Preu licitació
(PL)
58.338,28 €

Empresa
TAS

Preu ofert
(OA)
55.941,54 €

Puntuació
(PA)
70,00

OM = 55.941,54 €

4.2. Valoració del criteri “Puntuació obtinguda en la valoració de l’Acord marc” del lot
2
La puntuació màxima d’aquest criteri és de fins a 20 punts.
Concretament es valorarà en aquest apartat la realització de tasques de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I), informació de la pàgina web de l’empresa, ampliació
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de la garantia tècnica dels articles, proximitat i traçabilitat dels articles i disponibilitat d’idioma
català a les informacions tècniques dels articles.
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El càlcul de la puntuació es realitzarà amb la fórmula que s’indica a l’Acord marc:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥

On:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2

PAMEA: Puntuació que obté l’empresa que s’avalua en aquest contracte basat
relativa a la puntuació derivada de la valoració de l’Acord marc.
PACB: Puntuació màxima d’aquest criteri (20 punts)
POV2: Sumatori de les puntuacions obtingudes per l’empresa que s’avalua en
l’adjudicació de l’Acord marc quant a “Realització de tasques de recerca,
desenvolupament i innovació (R+I+D)”, “Informació pàgina web de l’empresa”,
“Ampliació de la garantia tècnica dels articles”, “Proximitat i traçabilitat dels
articles” i “Disponibilitat d’idioma català a les informacions tècniques dels articles
a les pàgines web”.
D’acord amb l’exposat i de l’aplicació de la fórmula anterior s’obtenen les puntuacions
següents:
Empresa
TAS

R+D+I
0,00

Pàg. Web
12,60

Puntuació
20,00

Empresa
TAS

Garantia
18,00

Puntuació AM
49,60

POMV2 =

Proximitat
14,00

Català
5,00

Puntuació AM
49,60

Puntuació
20,00

49,60

4.3. Valoració del criteri “Termini de lliurament” del lot 2
La puntuació màxima d’aquest criteri és de 10 punts.
Per puntuar aquest criteri es tindrà en compte el termini màxim de lliurament ofert, que no
podrà superar els 30 dies naturals, des de l’avís fins al lliurament o instal·lació, incloent, si
escau, visita d’estudi, elaboració de la llibreta gràfica i fabricació.
a) Almenys hi ha una oferta amb termini de lliurament i d’instal·lació igual o inferior a 21 dies.
En aquest cas, totes les ofertes amb terminis de lliurament i d’instal·lació inferiors o iguals a
21 dies obtindran la millor puntuació, i la resta d’ofertes es puntuaran amb la proporció que
resulti de dividir 21 entre el termini de lliurament i d’instal·lació ofert, d’acord amb la fórmula
següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥

21
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
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b) No hi ha cap oferta amb termini de lliurament i d’instal·lació igual o inferior a 21 dies. En
aquest cas l’oferta amb el menor termini obtindrà la màxima puntuació. Es puntuarà la resta
d’empreses de forma inversament proporcional d’acord amb la formula següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 𝑥𝑥

On:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

PEA: Punts empresa que s’avalua
TLA: Suma de terminis ofert per l’empresa que s’avalua
MTL: Millor suma de terminis ofert
CTL: Punts màxims d’aquest criteri (10 punts)
De l’aplicació de les fórmules al termini ofert per l’empresa resulta el següent:
Empresa
TAS

Puntuació
10,00

Termini ofert
23

Termini mín. =

23

Puntuació
10,00

4.4. Puntuació total del lot 2
De la valoració dels criteris d’adjudicació resulta la puntuació total que mostra la taula resum
següent:
Criteris de valoració
Preu
Puntuació AM
Termini lliurament
Puntuació total

5.

Puntuació
màxima
70
20
10
100

TAS
70,00
20,00
10,00
100,00

IDENTIFICACIÓ D’OFERTES PRESUMPTAMENT ANÒMALES

Cal identificar les ofertes amb baixes presumptament anormals, d’acord amb l’establert a
l’apartat I del Quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars.
Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Es considerarà que una oferta és desproporcionada o amb valors anormals, de la relació
entre les magnituds obtingudes de les variables següents que es calcularan en relació als
criteris d’adjudicació que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
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2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a
dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de
l’article 149 LCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la
suma de les variables 1 i 3 i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui
també per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge
superior al 10%.
5.1. Identificació ofertes presumptament anòmales del lot 1
Comprovació de la 1a condició: la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que
resulti de la suma de les variables 1 i 3.
Comprovarem aquesta condició per a l’empresa TAS, ja que és la candidata a adjudicatària.
Punts criteris
valoració
excepte el preu
30,00

Empresa
TAS

Mitjana criteris
no preu (1)
30,00

Valor absolut Mitjana del valor
desviació
absolut de les
respecte mitjana desviacions (3)
0,00
0,00

(1) + (3)
30,00

Vist que la puntuació de l’empresa TAS en els criteris de valoració que no són preu (30,00
punts) no està per sobre de la suma de (1)+(3) (30,00 punts), l’oferta de l’empresa TAS no té
la presumpció d’anòmala.
5.2. Identificació ofertes presumptament anòmales del lot 2
Comprovació de la 1a condició: la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que
resulti de la suma de les variables 1 i 3.
Comprovarem aquesta condició per a l’empresa TAS, ja que és la candidata a adjudicatària.
Punts criteris
valoració
excepte el preu
30,00

Empresa
TAS

Mitjana criteris
no preu (1)
30,00

Valor absolut Mitjana del valor
desviació
absolut de les
respecte mitjana desviacions (3)
0,00
0,00

(1) + (3)
30,00

Vist que la puntuació de l’empresa TAS en els criteris de valoració que no són preu (30,00
punts) no està per sobre de la suma de (1)+(3) (30,00 punts), l’oferta de l’empresa TAS no té
la presumpció d’anòmala.
6. EMPRESA PROPOSADA COM A ADJUDICATÀRIA DEL LOT 1
Com a conclusió de l’exposat es proposa l’adjudicació del Lot 1 (senyalització convencional)
de l’expedient de contractació del subministrament d’elements per a la senyalització dels
espais de l’edifici del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya (núm. exp. EC-

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Àngels Moya García
05/03/2021

8/10

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*01TKTAZKQRRUUOCWO4A47EEN1C8C6XYG*
01TKTAZKQRRUUOCWO4A47EEN1C8C6XYG

Data creació còpia:
17/03/2021 13:32:38
Data caducitat còpia:
17/03/2024 00:00:00
Pàgina 8 de 10

GENERALITAT DE CATALUNYA

2021-143) a l’empresa Tas Imatge i Comunicació SL, que obté una puntuació de 100,00
punts, i que es compromet a executar el contracte, amb estricte subjecció als requisits i
condicions estipulats en els plecs i en el contracte, pels preus unitaris indicats en la seva
oferta i que es reprodueixen a continuació:
Descripció
Evacuació / Panell d'alumini extrusionat 15x15
Evacuació / Panell d'alumini extrusionat 15x20
Evacuació / Panell d'alumini extrusionat 25x25
Evacuació / Plànols VEA (29,7 x 42 cm). Emmarcat metacrilat
transparent + fixació 4 punts
Evacuació / Suport de planxa d'alumini d'1mm, plegada en casos de
voladís o penjada del sostre)
Retolació / Vinil de fundició (Senyalització interior, adhesiu
identificatiu)
Retolació / Vinil polimèric acrílic (Senyalització interior i exterior, vinil
glacé)
Retolació / Vinil polimèric fèrric (Adhesiu interior)
Altres / Imatge corpòria de placa de metacrilat mat retolada amb vinil
de tall
Altres / Lletres corpòries i logotips de PVC
Altres / Panell Institucional en placa de vidre emmarcada en llautó
Retolació / Text en xapa d'acer inoxidable de 2mm setinat d’origen,
tallat en làser positiu, preparada amb adhesiu de doble cara
Retolació / Pictogrames fresats en positiu de fusta contraxapada
amb acabat pintat 15cm
Retolació / Rètol en placa d'alumini 2mm, pintada i retolada amb fons
d'adhesiu blanc imprès digitalment amb laminat mat.

Preu ut.
(IVA exclòs)
53,53 €
59,20 €
70,82 €
64,98 €
28,05 €
9,87 €
38,98 €
48,72 €
18,70 €
18,70 €
367,72 €
30,07 €
16,04 €
30,07 €

7. EMPRESA PROPOSADA COM A ADJUDICATÀRIA DEL LOT 2
Com a conclusió de l’exposat es proposa l’adjudicació del Lot 2 (senyalització COVOD-19)
de l’expedient de contractació del subministrament d’elements per a la senyalització dels
espais de l’edifici del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya (núm. exp. EC2021-143) a l’empresa Tas Imatge i Comunicació SL, que obté una puntuació de 100,00
punts, i que es compromet a executar el contracte, amb estricte subjecció als requisits i
condicions estipulats en els plecs i en el contracte, pels preus unitaris indicats en la seva
oferta i que es reprodueixen a continuació:
Descripció

Preu ut.
(IVA exclòs)

Paviment / Punt indicador
Paviment / Conjunt número 2
Paviment / Canvis direcció
Paviment / Línia 1m

12,52 €
20,27 €
22,37 €
44,75 €
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Paviment / Línia 2m
Paviment / Fletxes
Bancs / Punt indicador
Bancs / Conjunt número 2
Bancs / Fletxes
Bancs / Tira verda 2m
Bancs / Tira vermella 0,7m
Pictogrames / Utilitzar guants
Pictogrames / Portar mascareta per als desplaçaments interiors
Pictogrames / Deixar la porta oberta
Pictogrames / Tapar abans de fer la descàrrega
Pictogrames / Rentar-se les mans amb gel desinfectant
Pictogrames / Espai fora de servei
Pictogrames / Utilitzeu la paperera
Pictogrames / Lloc Disponible
Pictogrames / Lloc no disponible
Poms / Desinfectat - A desinfectar
Aforaments / Pack xifres 0-9
Aforaments / Base
Aforaments / Icones opcionals x3
Mampares / Informador sobre taules 180x70cm
Mampares / Mostradors alts 180x90cm
Mampares / Taules extres 100x90cm
Mampares / Safata metacril·lat
Mampares / Vertical conferenciant 100x200cm
Mampares / Sobretaula conferenciant 65x55cm
Mampares / Conjunt senyalística

89,59 €
5,06 €
12,52 €
20,27 €
5,06 €
13,51 €
6,75 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
2,68 €
9,19 €
27,24 €
10,81 €
117,94 €
171,72 €
95,40 €
19,34 €
1.233,00 €
37,89 €
5,79 €
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