Informe de valoració de les ofertes presentades (sobre B), de la licitació mitjançant
el sistema de procediment obert de la contractació per a l’execució dels serveis
de producció i muntatge de l’exposició “Art Primer. Artistes de la Prehistòria” al
Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) a Barcelona (exp. ACPC-2019-534)

Mitjançant l’expedient ACPC-2019-534, es va licitar un procediment obert per a la contractació
del servei de producció, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Art Primer. Artistes de la
Prehistòria” que tindrà lloc a la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
En l’esmentat procediment han estat admeses sis ofertes per part de les empreses: CROQUIS,
EXPOMON, GROP, INTERVENTO, MAUD I MOSTRA COMUNICACIÓ S.L.

Reunida la unitat promotora d’aquesta licitació i vista la proposta tècnica presentada per part
d’aquestes empreses, s’ha realitzat un estudi de la documentació aportada i s’ha arribat a les
consideracions següents, tenen en compte els criteris que per a l’adjudicació d’aquesta licitació
s’estableixen en els plecs de clàusules administratives.
D’acord amb els plecs administratius, els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables
de forma subjectiva o subjecta a judici de valor i que serviran de base per a l’adjudicació del
contracte són els següents:
1. Presentació d’un cronograma detallat amb les diferents fases de la producció, la proposta
de coordinació amb la direcció del projecte i les fites de validació amb el museu, fins a 15
punts.
2. Descripció de la metodologia de treball a seguir, fins a 15 punts.
3. La Presentació de propostes de millora. Es valorarà l’ajut sense cost de col·laboració en la
reinstal·lació de tapes per al tancament dels mòduls expositius i el suport sense cost de
col·laboració en el procés d’instal·lació dels objectes dins dels corresponents vitrines i
mòduls expositius, amb una puntuació màxima de 19 punts.
Vista la documentació aportada, informem que en relació a:
1. Presentació d’un cronograma detallat amb les diferents fases de la producció, la proposta de
coordinació amb la direcció del projecte i les fites de validació amb el museu, fins a 15 punts.
CROQUIS.



Presenta un cronograma amb les fase de producció calendaritzades i el defineix bé.
En relació a la proposta de coordinació i direcció del projecte, defineix bé les persones
encarregades.
 Quan a les fites de valoració esmenta genèricament el ritme i metodologia de
seguiment d’execució del projecte.
EXPOMON



Presenta un cronograma amb les fase de producció calendaritzades i el defineix bé.
En relació a la proposta de coordinació i direcció del projecte, esmenta genèricament
com proposen executar-la.



Quan a les fites de valoració estableix bé el ritme i metodologia de seguiment d’execució
del projecte.

GROP



Presenta un cronograma amb les fase de producció calendaritzades i el defineix bé.
En relació a la proposta de coordinació i direcció del projecte, defineix bé les persones
encarregades.
 Quan a les fites de valoració estableix bé el ritme i metodologia de seguiment d’execució
del projecte.
INTERVENTO



Presenta un cronograma amb les fase de producció calendaritzades i el defineix bé.
En relació a la proposta de coordinació i direcció del projecte, defineix bé les persones
encarregades.
 Quan a les fites de valoració estableix genèricament el ritme i metodologia de
seguiment d’execució del projecte.
MAUD



Presenta un cronograma amb les fase de producció calendaritzades i el defineix bé.
En relació a la proposta de coordinació i direcció del projecte, esmenta genèricament
com proposen executar-la.
 Quan a les fites de valoració esmenta genèricament el ritme i metodologia de
seguiment d’execució del projecte.
MOSTRA



Presenta un cronograma amb les fase de producció calendaritzades i el defineix bé.
En relació a la proposta de coordinació i direcció del projecte, esmenta genèricament
com proposen executar-la.
 Quan a les fites de valoració esmenta genèricament el ritme i metodologia de
seguiment d’execució del projecte.
CROQUIS EXPOMON GROP
Apartat 1
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10
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de
coordinació amb la
direcció del projecte
i les fites de validació
amb el museu, fins a
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2. Descripció de la metodologia de treball a seguir, fins a 15 punts. Es valorarà la proposta de les
interrelacions entre el contractista, el museu i l’equip de direcció del projecte, la coherència amb

la globalitat el projecte, la implicació dels diversos agents i la capacitat i la viabilitat de la
proposta.
CROQUIS.


Presenta una descripció sintètica de les relacions entre el contractista, el museu i l’equip
de direcció del projecte.
 En relació a la coherència amb la globalitat del projecte presenta una descripció
sintètica.
 Quan a la implicació dels diversos agents i la capacitat i viabilitat de la proposta presenta
una descripció sintètica de les diferents continguts sol·licitats.
EXPOMON


Presenta una descripció detallada de les relacions entre el contractista, el museu i
l’equip de direcció del projecte.
 En relació a la coherència amb la globalitat del projecte presenta una descripció
detallada.
 Quan a la implicació dels diversos agents i la capacitat i viabilitat de la proposta presenta
una descripció detallada dels continguts sol·licitats.
GROP


Presenta una descripció sintètica de les relacions entre el contractista, el museu i l’equip
de direcció del projecte.
 En relació a la coherència amb la globalitat del projecte presenta una descripció
sintètica.
 Quan a la implicació dels diversos agents i la capacitat i viabilitat de la proposta presenta
una descripció detallada dels continguts sol·licitats.
INTERVENTO


Presenta una descripció detallada de les relacions entre el contractista, el museu i
l’equip de direcció del projecte.
 En relació a la coherència amb la globalitat del projecte presenta una descripció
detallada.
 Quan a la implicació dels diversos agents i la capacitat i viabilitat de la proposta presenta
una descripció detallada dels continguts sol·licitats.
MAUD


Presenta una descripció sintètica de les relacions entre el contractista, el museu i l’equip
de direcció del projecte.
 En relació a la coherència amb la globalitat del projecte no presenta una descripció.
 Quan a la implicació dels diversos agents i la capacitat i viabilitat de la proposta no
presenta una descripció que permeti avaluar aquests aspectes.
MOSTRA


Presenta una descripció sintètica de les relacions entre el contractista, el museu i l’equip
de direcció del projecte.
 En relació a la coherència amb la globalitat del projecte presenta una descripció
sintètica.



Quan a la implicació dels diversos agents i la capacitat i viabilitat de la proposta no
presenta una descripció que permeti avaluar aquests aspectes.

Apartat 2
CROQUIS EXPOMON GROP
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3. La presentació de propostes de millora. Es valorarà l’ajut sense cost de col·laboració en la
reinstal·lació de tapes per al tancament dels mòduls expositius i el suport sense cost de
col·laboració en el procés d’instal·lació d’objectes dins dels corresponents vitrines i mòduls
expositius, amb una puntuació màxima de 19 punts.
CROQUIS.



Accepta la reinstal·lació de les tapes per al tancaments dels mòduls expositius.
Quan a la col·laboració quan a la col·locació dels objectes accepta sense especificar
quantes persones ni qualificació d’aquestes.

EXPOMON



Accepta la reinstal·lació de les tapes per al tancaments dels mòduls expositius.
Accepta la col·laboració quan a la col·locació dels objectes especificant persones i
qualificació. Estableix col·laboració fins a un nombre d’hores determinades.

GROP


Especifica ambiguament l’acceptació en la reinstal·lació de les tapes per al tancaments
dels mòduls expositius.
 Accepta la col·laboració quan a la col·locació dels objectes especificant persones i
qualificació d’aquestes.
INTERVENTO



Accepta la reinstal·lació de les tapes per al tancaments dels mòduls expositius.
Accepta la col·laboració quan a la col·locació dels objectes especificant persones i
qualificació d’aquestes. Estableix col·laboració fins a un nombre d’hores determinades.

MAUD


No concreta la reinstal·lació de les tapes per al tancaments dels mòduls expositius.



No concreta la col·laboració quan a la col·locació dels objectes especificant persones i
qualificació d’aquestes.

MOSTRA


Especifica ambiguament l’acceptació en la reinstal·lació de les tapes per al tancaments
dels mòduls expositius.
 Accepta la col·laboració quan a la col·locació dels objectes especificant persones i
qualificació d’aquestes.
Apartat 3
CROQUIS EXPOMON
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Resum de les puntuacions
CROQUIS
1. Presentació d’un 10
cronograma
detallat amb les
diferents fases de
la producció, la
proposta
de
coordinació amb la
direcció
del
projecte i les fites
de validació amb el
museu, fins a 15
punts.
2. Descripció de la 10
metodologia
de
treball a seguir. Es
valorarà
la
proposta de les
interrelacions
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entre
el
contractista,
el
museu i l’equip de
direcció
del
projecte,
la
coherència amb la
globalitat
el
projecte,
la
implicació
dels
diversos agents i la
capacitat
i
la
viabilitat de la
proposta. Fins a 15
punts.
3. La presentació 15
de propostes de
millora. Es valorarà
l’ajut sense cost de
col·laboració en la
reinstal·lació
de
tapes
per
al
tancament
dels
mòduls expositius i
el suport sense cost
de col·laboració en
el
procés
d’instal·lació
d’objectes dins dels
corresponents
vitrines i mòduls
expositius,
amb
una
puntuació
màxima de 19
punts.

15

10

15

0

10

TOTAL

40

37

40

19

29

35

És per tot això i en funció de la valoració obtinguda que el resultat de la valoració és:
INTERVENTO: 40 punts
EXPOMON: 40 punts
GROP: 37 punts
CROQUIS: 35 punts
MOSTRA: 29 punts
MAUD: 19 punts
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