Exp. Núm. 180/19
CONTRACTE D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ PER A LES CAMPANYES I ESDEVENIMENTS ORGANITZATS
PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA
INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT DE LES
OFERTES PRESENTADES
Barcelona, 12de setembre de 2019
Un cop s’ha procedit en data 2 d’agost a les 10:00 hores a l’obertura del sobre 2A amb les
propostes tècniques de les tres empreses presentades i admeses, que són aquestes:
1

VIU EL TEATRE

2

AIRUN

3

TALLER DE CULTURA

i per ordre de presentació, corresponents a les aportacions d’una proposta metodològica que
desenvolupi l’objecte del contracte pel que fa l’enfocament i execució del projecte, l’organització de
l’equip, la coordinació i interlocució, i seguiment.
Per tant el resultat obtingut és:
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, la coordinació i interlocució, i
seguiment. Es valoren els següents conceptes:
1.- La claredat de l’exposició i la funcionalitat de la metodologia exposada.
2.- L’aportació d’un model de quadre de seguiment i d’indicadors.
3.- La varietat en les propostes: gastronòmiques, saludables, mediambientals, familiars,
etc...
4.- La qualitat de les activitats proposades.
5.- El contingut i la originalitat de la proposta.
INSUFICIENT
0 punts

Viu el Teatre

REGULAR
10 punts

BÉ
20 punts

NOTABLE
30 punts

20

Airun

30

Taller de
Cultura

30

EXCEL.LENT
40 punts

Per a realitzar la valoració d’aquest concurs s’han tingut en compte els criteris de valoració descrits
tant en el Plec de condicions tècniques, com en el Plec de condicions particulars econòmico administratives de les bases del mateix per a l’adjudicació del concurs.
Els criteris de valoració avaluables automàticament inclosos en el sobre 2B, i que opten a
obtenir fins a un màxim de 60 punts, són els següents:
1. Millora en el preu de licitació; fins a un màxim de 60 punts.
Es valorarà Fins a 60 punts la proposta econòmica presentada. La puntuació s’establirà
segons l’aplicació de la formula següent:
Pressupost net de licitació – oferta
__________________________________________ x Punts màxims = puntuació resultant
Pressupost net de licitació – oferta més econòmica
Es seleccionarà l’oferta més avantatjosa segons la relació entre la qualitat de presentació i el
preu.
El licitador que no faci millora en el preu obtindrà 0 punts.
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofert es admeses) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge superi en un 5% la mitja aritmètica de les ofertes.
En el cas de que el número de licitadors sigui inferior a 4 licitadors el percentatge de
temeritat serà del 10%.

VALORACIÓ DE REFERÈNCIES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT:
En data 5 de setembre de 2019 a les 13:30 hores s’ha procedit a l’obertura del sobre 2B amb les
propostes avaluables automàticament:
VIU EL TEATRE

PUNTS
MÀXIM
40 punts

PUNTS
OBTINGUTS
20 punts

60 punts

60 punts

Import net licitació oferta: 33.500 €

60 punts

60 punts

80.000 - 33.500 x 60
80.000 - 33.500
PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2A + SOBRE 2B

100 punts

80 punts

PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE 2A DE JUDICI DE VALOR
PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE 2B DE REFERÈNCIES
AUTOMÀTIQUES
1. Millora en el preu de licitació (Pressupost net de licitació 80.000 €)

AIRUN

PUNTS
MÀXIM
40 punts

PUNTS
OBTINGUTS
30 punts

60 punts

60 punts

Import net licitació oferta: 35.744,27 €

60 punts

57,1 punts

80.000 – 35.744,27 x 60
80.000 - 33.500
PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2A + SOBRE 2B

100 punts

87,1 punts

PUNTS
MÀXIM
40 punts

PUNTS
OBTINGUTS
30 punts

60 punts

60 punts

Import net licitació oferta: 36.100 €

60 punts

56,6 punts

80.000 – 36.100 x 60
80.000 - 33.500
PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2A + SOBRE 2B

100 punts

86,6 punts

PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE 2A DE JUDICI DE VALOR
PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE 2B DE REFERÈNCIES
AUTOMÀTIQUES
1. Millora en el preu de licitació (Pressupost net de licitació 80.000 €)

TALLER DE CULTURA
PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE 2A DE JUDICI DE VALOR
PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE 2B DE REFERÈNCIES
AUTOMÀTIQUES
1. Millora en el preu de licitació (Pressupost net de licitació 80.000 €)

D’acord amb els criteris de valoració que regulen el present concurs, i en conseqüència les
puntuacions obtingudes per cadascuna de les empreses licitadores i admeses, el Cap del
Departament d’Innovació, Comunicació i Estratègia de l’IMMB sotasignat eleva a la Mesa de
Contractació la següent proposta d’adjudicació en el present expedient:
PROPOSAR A “AIRUN” com adjudicatària del contracte del servei de DINAMITZACIÓ PER A
LES CAMPANYES I ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE
MERCATS DE BARCELONA PER HAVER OBTINGUT LA MILLOR PUNTUACIÓ.
Cordialment,

Òscar Martín Pérez
Cap d'Innovació, Comunicació i Estratègia
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

