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l.

OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe té com a objecte la valoració subjectiva de les mostres de mobiliari
lliurades pels proveïdors segons els requisits fixats en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) I Plec De Prescripcions Tècniques (PPT) , en el
marc de I'Acord marc (Exp. CCS 2017 1) per a la contractació del subministrament i
instal·lació de mobiliari d'oficina pel les oficienes de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) al carrer Provença 260 de Barcelona.
La compra del mobiliari s'estructura en els lots següents:
Lot corresponent de l’AM

Lot
1

2

2
3

2
9

Descripció
Mobiliari d’oficina, lloc operatiu (individual o agrupat)
armaris i buc
Mobiliari d’oficina, taules de reunions
Cadires d’oficina, lloc operatiu

Per al LOT 1 concorren set empreses amb cinc models diferents. Per al LOT 2,
set empreses amb cinc models, i per al LOT 3, quatre empreses amb dos models, tal i
com es detalla en la taula següent:
LOT

FABICANT MODEL

EMPRESA

ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

Y ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

MODEL

Y

VITAL

COMERCIAL
DE
COMERCIAL
DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER BUCS/ORDER MA-MM
INDUSTRIAS REUNIDAS,
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA
SA
1

GEN UNIVERSAK/OFITA/GEN UNIVERSAK

OFITA INTERIORES, SA

OFITA INTERIORES, SA

GRUPO FORMA 5, SLU

GRUPO FORMA 5, SLU

COMERCIAL CONTEL, SA

ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

BERNADÍ, SA

COMERCIAL
DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER BUCS/ORDER MA-MM
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA

ARLEX

ARLEX

ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

Y ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

ZAMA-ZAMA/NEXT/ALMACENAJE/ALMACENAJE
Y

VITAL

CARTESIO/CASSETIERE/CONTENIDORI/PANNELO/ARLEX
Y

VITAL

COMERCIAL
DE
COMERCIAL
DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER BUCS/ORDER MA-MM
INDUSTRIAS REUNIDAS,
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA
SA
OFITA INTERIORES, SA

OFITA INTERIORES, SA

GEN UNIVERSAK/OFITA/GEN UNIVERSAK

GRUPO FORMA 5, SLU

GRUPO FORMA 5, SLU

ZAMA-ZAMA/NEXT/ALMACENAJE/ALMACENAJE

COMERCIAL CONTEL, SA

ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

BERNADÍ, SA

COMERCIAL
DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER BUCS/ORDER MA-MM
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA

ARLEX

ARLEX

2

ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

Y ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

BERNADÍ, SA

P DE LA OLIVA

COMERCIAL CONTEL, SA

ACTIU
BERBEGAL
FORMAS, SA

P. DE LA OLIVA

P DE LA OLIVA

3

Y

VITAL

CARTESIO/CASSETIERE/CONTENIDORI/PANNELO/ARLEX
Y

STAY
LIGTH

Y

STAY
LIGTH
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En base a la valoració subjectiva del diferents criteris, que depèn d'un judici de valor,
emet aquest informe.

1.1. DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES PRESENTADES PERA CADA LOT

D'acord amb l'annex del PCAP, les empreses licitadores havien de lliurar una mostra
de cadascun dels elements que es detallen a continuació. Amb tot en el cas que un
mateix model fos ofert per més d’una empresa (fabricant i comercial/distribuïdor), era
suficient en l’exposició la realitzés només un d’ells.
L’empresa GRUPO FORMA 5, SLU, tot i haver presentat oferta, no va lliurar cap
mostra, motiu pel qual no es pot valorar.

Lot 1:

- Agrupació 4 taules amb inclusió de les solucions de passa
cables i d’electrificació requerits i de la mampara separadora
- Taula individual de 220 x 100 cm amb faldó
- Taula individual lloc de treball 160x80 cm i 72 d’alçada amb faldó
i solució d’electrificació.
- Conjunt 2 taules enfrontades operatives amb inclusió de les
solucions de passa cables i d’electrificació requerits i de la
mampara separadora i possibilitat de faldó.
- Armari per a la planta oberta per a l’emmagatzematge de
documentació amb tancament amb clau, cm 120x72x45 cm.
Prestatges interiors regulables en alçada i preparats per a
carpetes penjants
- Buc
Es demana mostrari de colors per a les mampares i coixí dels
bucs

Lot 2:

- Taula lloc operatiu, 200x100 cm, inclosos els elements
d’electrificació,
- Taula lloc operatiu, 120x80 cm inclosos els elements
d’electrificació,
Es demana mostrari d’acabats de taula i colors d’estructura.

Lot 3:

- Cadira de lloc operatiu amb inclusió de reposacaps
Es demana mostrari de colors per al tèxtil de les cadires

1.2 DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS D'APRECIACIÓ SUBJECTIVA

Es valora l’estètica i l'adequació de l'element al disseny i l'interiorisme de l'espai on
ha d'anar ubicat, segons les seves dimensions, les característiques espacials, el
nivell! d'acabats, la confortabilitat i la funcionalitat (vegeu Acord marc amb
número d'expedient CCS 2017/1). Per tal de reduir la subjectivitat de la valoració,
s'estableixen uns criteris detallats, publicats al PCAP, que minimitzen les diferencies
d'interpretació i atorguen valor a la puntuació.
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En concret, per a cadascun deis elements
les característiques següents:

de la mostra, es puntuen

LOT 1:
Taules i bucs

Fins a 12 punts

Agrupació 2 i 4 taules i lloc de treball individual (lloc operatiu)

Fins a 8 punts

Disseny (fins a 2 punts):
- Es valorarà que transmeti una imatge moderna i innovadora (màx. 2 punts).
Estètica i adequació a l’entorn (fins a 0,5 punts):
- Pel que fa a la mampara separadora, es valorarà:
o L’estètica i el sistema de subjecció.
o Una gamma de colors del revestiment tèxtil que prioritzi els tons blaus i/o
grisos, adequada a l'entorn de l'oficina plantejada.
Confort (fins a 1 punt):
- Vèrtebra. Es valorarà la facilitat de col·locació i posterior ús i manteniment.
- Tapeta. Es valorarà el tipus d'obertura i la facilitat d’accés a la safata d'electrificació.
- Facilitat del mecanisme per a l'elevació de la taula fins a 82 cm.
Acabats (fins a 3 punts):
- Es valorarà la qualitat de l’acabat i la robustesa de l’estructura (bastiment), del
cantell, de les frontisses i de l’escombreta de la tapeta passa-cables.
Funcionalitat (fins a 1,5 punts):
- Pel que fa a la mampara separadora, es valorarà l'estabilitat, la consistència, i la
facilitat de neteja.
Taula individual far 220x100 (amb faldó)

Fins a 2 punts

Disseny (fins a 0,5 punts):
- Es valorarà que transmeti una imatge moderna i innovadora.
Estètica i adequació a l’entorn (fins a 0,5 punts):
- Es valorarà la imatge de conjunt amb les agrupacions de 2 i 4 taules i llocs
operatius individuals (estructura i acabats).
Confort (fins a 0,5 punts):
- Es valorarà que el faldó permeti asseure’s a l'extrem de la taula.
Funcionalitat (fins a 0,5 punts):
- Es valorarà la rigidesa de faldó.

Buc

Fins a 2 punts

Disseny (fins a 0,5 punts):
- Es valorarà que transmeti una imatge moderna i innovadora, i de conjunt amb les
agrupacions de 2 i 4 taules i llocs operatius individuals (estructura i acabats).
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Estètica i adequació a l’entorn (fins a 0,25 punts):
- Es valorarà una gamma de colors del revestiment tèxtil que prioritzi els tons blaus/
grisos, adequada a l'entorn de l'oficina plantejada.
Confort (fins a 0,5 punts):
- Calaixos. Es valorarà la facilitat d'obertura (tipus de guia i engranatges) i
l’esmorteïment del tancament amb el mínim soroll.
- Coixí superior: es valorarà la comoditat de l'encoixinat.
Acabats (fins a 0,5 punts):
- Es valorarà la subjecció de l’encoixinat superior.
Funcionalitat (fins a 0,25 punts):
- Es valorarà la robustesa de l’estructura adequada al seu ús com a seient.
- Es valorarà la facilitat de neteja de l’encoixinat superior.
Armaris

Fins a 8 punts

armaris

Fins a 8 punts

Disseny (fins a 4 punts):
- Es valorarà que transmeti una imatge moderna i innovadora, i a conjunt amb les
agrupacions de 2 i 4 taules i llocs operatius individuals (estructura i acabats).
Confort (fins a 4 punts):
- Es valorarà la facilitat d'obertura (tipus de guia i engranatges) i l’esmorteïment del
tancament amb el mínim soroll.
LOT 2:
Taula de 200x100 i taula 120x80

Fins a 20 punts

Disseny (fins a 10 punts):
- Es valorarà que transmeti una imatge moderna i innovadora.
Estètica i adequació a l’entorn (fins a 10 punts):
- Varietat en la gamma de colors i acabats del mostrari de taulell i de l’estructura de
la taula
- Disseny del bastiment innovador (estructura).
- Visió de conjunt dels taulells que conformin la superfície de la taula
LOT 3:
Cadires

Fins a 20 punts

Disseny (fins a 5 punts):
- Es valorarà que transmeti una imatge moderna i innovadora.
Estètica i adequació a l’entorn (fins a 5 punts):
- Varietat en la gamma de colors de la malla i revestiment tèxtil.
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Confort (fins a 7,5 punts):
- Facilitat del mecanisme per a l'elevació i altres moviments de posició.
- Facilitat en posar i treure complements (reposacaps i braços)
Funcionalitat (fins a 2,5 punts):
- Es valorarà l’estabilitat i la facilitat de neteja.
2. PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS FABRICANTS PRESENTATS Al LOT 1
Ates que en el LOT 1 diferents empreses licitadores presenten un mateix model, a
continuació es presenta la puntuació obtinguda per cadascun deis fabricants i els seus
respectius models, amb la motivació de la valoració, dividida en els diferents criteris que
· s'estableixen al PCAP.
Actiu Berbegal y Formas, SA

Mode/ Vital

Aquest fabricant obté una puntuació total de 15,65 punts sobre 20,00 en el LOT 1, amb
el següent detall

ACTIU-BERBEGAL

LOT 1

DISSENY (2)
ESTETICA (0,5)
TAULES 4, 2 I INDIVID. (8) CONFORT (1)
ACABATS (3)
FUNCIONALITATS (1,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,5)
TAULA INDIVIDUAL
220X100 (2)
CONFORT (0,5)
FUNCIONALITAT (0,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,25)
BUC (2)
CONFORT (0,5)
ACABATS (0,5)
FUNCIONALITAT (0,25)
DISSENY (4)
ARMARIS (8)
CONFORT (4)
TOTAL

2
0,4
0,5
2
1,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,25
0,25
0,5
0,25
3
3

6,3

1,7

1,65

6

15,65

A.- Taules individuals, grups de 4 i grups de 2
El fabricant obté la màxima puntuació en disseny, perquè es considera que la
mostra respon satisfactòriament als criteris del plec de clàusules administratives.
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En quan els acabats, pel que fa a l’estructura, a diferència d’altres mostres, el taulell de
la taula individual i els grups de 2 i 4, està acollat a l’estructura de forma fixa, i no es
disposa d’un sistema ràpid de retirada parcial (lliscar) o total (retirada), mitjançant click o
guia, fet que facilita les feines d’electrificació de les taules i accés a la safata
d’electrificació.
L’estètica i adequació a l'entorn es valora amb 0,4, perquè s'aprecia que la zona on se
subjecta la mampara deixa un espai entre taules en un pla inferior que, conseqüentment,
dificulta la neteja. El confort es valora amb un 0,5 perquè el mecanisme d'elevació de la
taula disposa d’un element auxiliar de reforç central per tal que el tauler no es corbi.
Aquest mecanisme està situat en la part central i sobresurt per sota de tal manera que
(en posicions inferiors (al núm. 5) toca amb les cames. En funcionalitat, el fabricant obté
una puntuació d'1,4 perquè el revestiment de la mampara disposa d’un cantell “enfonsat”
on es fàcil l’acumulació de la pols.
B. Taula Individual 220x100
El fabricant obté la màxima valoració en disseny, 0,5 punts, perquè es considera que la
mostra respon satisfactòriament als criteris del plec de clàusules administratives. En
quan a estètica obté la puntuació, 0,4 punts, atès que la base de la pota d'aquesta taula
és diferent a la taula individual i a l'agrupació de 4 i 2 (cromada vs. color negre),
diferencia aquesta que redueix la unitat del conjunt. A més en el model la safata
d’electrificació consisteix en un caixetí ubicat un extrem lateral de la taula. Si l’accés es
volgués fer per la part frontal de la taula aquest trencaria força l’estàtica i impediria seure
còmodament al frontal de la taula.
El confort es valora amb un 0,4, perquè la longitud del faldó impedeix seure's
còmodament a l'extrem de la taula (a 24 cm de l’extrem). En funcionalitat obté un 0,4
perquè el faldó és menys rígid que a la resta de mostres, amb només dos punts de
subjecció en els extrems.
C. Buc
El fabricant obté 0,4 punts en disseny perquè s'aprecia que el buc és poc estable. El
confort es valora amb 0,25 punts, perquè els calaixos no tanquen fàcilment i el
mecanisme va dur. L’estètica i adequació a l'entorn, els acabats i la funcionalitat
obtenen la màxima valoració perquè es considera que la mostra respon
satisfactòriament als criteris del plec de clàusules administratives .
D. Armari
En quan a disseny obté una valoració de 3 punts, doncs a diferència d’altres fabricants
no ha presentat alternatives mostrari alternatiu de tipus de tirador.
El confort es valora amb 3 punts ja que l’armari està configurat amb una doble guia
(superior i inferior) per al lliscament de les portes. La guia inferior representa un
problema de neteja, per acumulació de brutícia, o clips (recordar que l’armari ha d’estar
preparat per carpetes penjants amb documentació).
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Mas-Comercial de Industrias Reunidas, SA

Model Soho

Aquest fabricant obté una puntuació total de 13.25 punts sobre 20,00 en el LOT 1 amb
el següent detall:

COMERCIAL
IND. REUNIDAS

TAULES 4, 2 I
INDIVID. (8)

LOT 1

TAULA INDIVIDUAL
220X100 (2)

BUC (2)

ARMARIS (8)

DISSENY (2)
ESTETICA (0,5)
CONFORT (1)
ACABATS (3)
FUNCIONALITATS (1,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,5)
CONFORT (0,5)
FUNCIONALITAT (0,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,25)
CONFORT (0,5)
ACABATS (0,5)
FUNCIONALITAT (0,25)
DISSENY (4)
CONFORT (4)
TOTAL

1
0,2
0,4
1
1
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,15
0,1
0,25
0,25
4
3

3,6

1,6

1,05

7

13,25

A.- Taules individuals, grups de 4 i grups de 2
El fabricant obté 1 punt en disseny perquè l'aspecte del lacat i de l’assemblatge de
cantonades sembla de baixa qualitat. La imatge general del conjunt es considera més
senzilla i poc durable per a un ús diari intensiu. Tot i que es valora positivament que les
taules siguin electrificades.
L’estètica i adequació a l'entorn es valora amb 0,20 punts, perquè el disseny del
conjunt deixa un espai lliure entre la taula i la mampara que no afavoreix l'absorció
acústica que es pretén entre els taulells enfrontats i a més a més permet que
documentació o objectes puguin traspassar d’una taula a l’altra . La subjecció de la
mampara, amb cargols en forma de papallona, es considera massa fàcil de manipular
per persones alienes al muntatge de la instal·lació. La gama de colors proposada, és
escassa en relació a la resta de mostres.
Quant al confort, i pel que fa a la tapeta es valora amb 0,4 atès que la fabricació i
l’assemblatge és manual, no esta mecanitzat, i aquesta no disposa d’un mecanisme
amortidor del soroll suficient,. A més en la mostra presentada el forat de la tapeta
coincideix amb un dels travesser de la taula, impedint l’accés a la safata d’electrificació.
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La qualitat dels acabats dels cantells de la taula és inferior a la de la resta de les
mostres. La subjecció del ribet metàl·lic amb escombreta es veu poc rígid. En quan
a l’estructura les soldadures són “vistes”. L’estructura de la taula amb mecanisme
d’elevació en el grup de 4 és diferent a la resta de taules i no queda integrat. El
taulell un cop elevat és inestable (es mou) doncs els suports són molt prims. La
fixació del taulell a l’estructura tampoc està mecanitzada ja que els cargols es
cargolen directament sobre la fusta. Per tot l’anterior obté 1 punt.
En quan a la funcionalitat, el fabricant obté una puntuació d’1 punts perquè s'aprecia
que la pols es pot acumular fàcilment en el cantell superior de la mampara.
B. Taula Individual 220x100
Aquest fabricant obté la màxima valoració en estètica i adequació a l'entorn i en
funcionalitat, 0,5 punts respectivament, perquè es considera que la mostra respon
satisfactòriament als criteris del plec de clàusules administratives.
Pel que fa al disseny, obté una valoració de 0,3 punts perquè l'aspecte del lacat i de
l’assemblatge, soldadures, de cantonades sembla de més baixa qualitat. La imatge
general del conjunt es veu senzilla. El confort també es valora amb 0,3 punts perquè
la posició del faldó, poc retirat (a 7 cm de l’extrem ) en el costat impedeix seure
còmodament. Aquest faldó és excessivament gruixut i en la mostra està inclinat respecte
l’estructura de la taula.
C. Buc
Aquest fabricant obté la màxima valoració en l'apartat de funcionalitat, perquè es
considera que la mostra respon satisfactòriament als criteris del plec de clàusules
administratives.
El disseny obté 0,3 punts perquè s'aprecia que el buc no es desplaça correctament ni
roda bé. La roda central està ubicada just en el frontal quedant molt a la vista, cosa que
va en detriment de la imatge. En estètica i adequació a l'entorn obté també 0.15 punts,
perquè en la gama de colors proposada hi. ha poca varietat de tons grisos en relació a la
resta de mostres. El confort es valora amb 0.1 punts, perquè el tancament deis calaixos
no funciona (el tancament s’ha quedat clavat). Acabats: l'encoixinat és més i no tant
còmode, en comparació amb la resta de bucs. Igualment, s'aprecia que aquest
encoixinat no esta· tan ben acabat com a la resta de mostres (està mal acabat, poc
uniforme amb els laterals i sobresurt de l’estructura) i per això aquest criteri es valora
amb 0.25 punts.
D. Armari
En quan a disseny obté una valoració de 4 punts, perquè es considera que la mostra
respon satisfactòriament als criteris del plec de clàusules administratives.
El confort es valora amb 3 punts ja que tot i que l’armari està configurat amb una sola
guia superior per les portes, no disposa de cap element esmorteïdor del tancament de
les portes
Ofita Interiores, SA

Mode/Gen

Aquest fabricant obté una puntuació total de 17.8 punts sobre 20,00 en el LOT 1 amb el
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següent detall:

OFITA

TAULES 4, 2 I
INDIVID. (8)

LOT 1

TAULA INDIVIDUAL
220X100 (2)

BUC (2)

ARMARIS (8)

DISSENY (2)
ESTETICA (0,5)
CONFORT (1)
ACABATS (3)

2
0,5
1
3

FUNCIONALITATS (1,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,5)
CONFORT (0,5)

1,5
0,5
0,5
0,4

FUNCIONALITAT (0,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,25)
CONFORT (0,5)
ACABATS (0,5)

0,4
0,5
0,25
0,5
0,5

FUNCIONALITAT (0,25)
DISSENY (4)

0,25
4

CONFORT (4)
TOTAL

2

8

1,8

2

6

17,8

A.- Taules individuals, grups de 4 i grups de 2
Aquest fabricant obté la màxima valoració en disseny, estètica i adequació a l'entorn,
confort i acabats i funcionalitat, perquè es considera que la mostra respon
satisfactòriament als criteris del plec de clàusules administratives. La mampara és
uniforme i sense ribet on posar-se la pols
B- Taula Individual 220x100
El fabricant obté la màxima valoració en disseny , estètica i adequació a l'entorn i
perquè es considera que la mostra respon satisfactòriament als criteris del plec de
clàusules administratives. El confort també es valora amb 0,4 punts perquè la posició
del faldó, poc retirat (a 20 cm de l’extrem ) en el costat impedeix seure còmodament
La funcionalitat es valora amb 0,4 punts perquè el faldó és menys rígid que en la
resta de mostres.
C. Buc
El buc presentat per aquest fabricant obté la màxima puntuació perquè es considera que
la mostra respon satisfactòriament als criteris publicats al plec de clàusules
administratives. Destacar que el sistema d’obertura dels calaixos és doble (tirador i
pestanya lateral tipus ungla). Les rodes estan perfectament integrades sense cap efecte
visual i coixí còmode amb bons acabats
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D. Armari
Aquest fabricant obté la màxima valoració en l'apartat de disseny, perquè es considera
que la mostra respon satisfactòriament als criteris del plec de clàusules
administratives.
En quant a confort obté 2 punts atès que no es disposa de sistema d’esmorteïment del
tancament, el tipus de guia és doble (superior i inferior). La guia inferior representa un
problema de neteja, per acumulació de brutícia, o clips. Tampoc s’aprecia el mecanisme
que permeti regular l’alçada de les potes
Grupo Forma 5, SLU

Mode/Zama

No es valora ja que no ha presentat mostra
Arlex

Cartesio/Arle

Aquest fabricant obté una puntuació total de 17.9 punts sobre 20,00 en el LOT 1 amb el
següent detall:

ARLEX

TAULES 4, 2 I
INDIVID. (8)

LOT 1

TAULA INDIVIDUAL
220X100 (2)

BUC (2)

ARMARIS (8)

DISSENY (2)
ESTETICA (0,5)
CONFORT (1)
ACABATS (3)

2
0,5
0,4
2

FUNCIONALITATS (1,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,5)
CONFORT (0,5)

1,3
0,5
0,5
0,3

FUNCIONALITAT (0,5)
DISSENY (0,5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (0,25)
CONFORT (0,5)
ACABATS (0,5)

0,5
0,4
0,25
0,5
0,5

FUNCIONALITAT (0,25)
DISSENY (4)

0,25
4

CONFORT (4)
TOTAL

4

6,2

1,8

1,9

8

17,9
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A.- Taules individuals, grups de 4 i grups de 2
Aquest fabricant obté la màxima puntuació en disseny, estètica i adequació a l’entorn atès
que es considera que la mostra respon satisfactòriament als criteris publicats al plec de
clàusules administratives.
La puntuació corresponent al confort és de 0,4 punts ja que la tapeta és més senzilla i
feble que la presentada per altres fabricants.
Els acabats es puntuen amb 2 punts atès que l’elevació del tauler en el grup de 4 es fa
mitjançant una estructura potes “telescòpiques”, diferents a la resta del conjunt. Això fa
que en realitat el conjunt de 4 taules s’hagi de configurar amb un grup de 2 + una taula
individual + una taula amb potes telescòpiques.
La mampara té un acabat en ribet on es pot ficar la pols i a més a més aquesta mampara
no està fixada en al suport que la subjecta a la taula, de tal manera que es pot separar
fàcilment per l’usuari. Per aquest motiu es puntua la funcionalitat amb 1.3 punts
B- Taula Individual 220x100
El fabricant obté la màxima valoració en disseny , estètica i adequació a l'entorn i
funcionalitat perquè es considera que la mostra respon satisfactòriament als criteris del
plec de clàusules administratives. El confort també es valora amb 0,3 punts perquè la
posició del faldó, poc retirat (a 4 cm de l’extrem ) en el costat impedeix seure
còmodament.
C. Buc
El buc presentat per aquest fabricant obté la màxima puntuació en Estètica i adequació a
l’entorn, confort acabats i funcionalitat perquè es considera que la mostra respon
satisfactòriament als criteris publicats al plec de clàusules administratives. El disseny es
puntua amb 0.4 punts ja que presenta unes rodes molt grans (amb proporció) fet que va
en detriment de la imatge i del conjunt amb general.
D. Armari
L’armari obté la màxima puntuació perquè es considera que la mostra respon
satisfactòriament als criteris publicats al plec de clàusules administratives.
3. PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS FABRICANTS AL LOT 2
En el LOT 2 també concorren diferents empreses licitadores amb un mateix model.
A continuació es presenta la puntuació obtinguda per cadascun deis fabricants i els
seus models, amb la motivació de la valoració, dividida en els diferents criteris que
s'han considerat.

Actiu Berbegal y Formas, SA

Model Vital

Aquest fabricant obté una puntuació total en el LOT 2 de 16 punts sobre 20,tal i
com s'exposa a continuació.
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ACTIUBERBEGAL

LOT 2

TAULA 200X100 I DISSENY (10)
TAULA 120X80 (20)
ESTÈTICA I A. ENTORN (10)

9

TOTAL

16

7

Disseny: tot i valorar-se positivament el conjunt de la taula i l’estructura, és
diferent a la resta de mobiliari doncs presenta unes potes bisellades en un dels
seus costats per això obté 9 punts
Pel que fa a l’estètica i l'adequació a l'entorn, presenta 7 mostres de taulell i 3
acabats possibles per a l’estructura de la taula. Les taules exposades no
presenten forat ni tapeta pels cables ni tampoc vertebra d’electrificació. Hi ha
una separació entre l’estructura de la taula i el propi tauler on es pot acumular
fàcilment la pols, Amb tot es valora que el tauler pot lliscar sobre l’estructura fet
que facilita l’accés a la safata del cablejat Per tot l’anterior es valora aquest
apartat amb 7 punts.
1 Mas-Comercial de Industrias Reunidas, SA

Model Soho

Aquest fabricant obté una puntuació total en el LOT 2 de 10 punts sobre 20, tal i
com s'exposa a continuació.

COMERCIAL
IND. REUNIDAS

LOT 2

TAULA 200X100 I DISSENY (10)
TAULA 120X80 (20) ESTÈTICA I A. ENTORN (10)

6

TOTAL

10

4

El fabricant obté 6 punts en disseny, , ja que presenta una línia més senzilla que la
resta de mostres . S'aprecia també que la soldadura de l’estructura no és uniforme i que
la qualitat deis acabats deis cantells de la taula és inferior respecte a la resta de mostres.
Pel que fa a !'estètica i adequació a l'entorn, obté 4 punts perquè no s'ofereixen
mostres addicionals d'acabats de fusta clara ni d'estructura, amb la qual cosa
només es pot valorar la mostra presentada.
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Ofita Interiores, SA

Mode/Gen

Aquest fabricant obté una puntuació total en el LOT 2 de 20 punts sobre 20, tal i
com s'exposa a continuació.

OFITA
LOT 2

TAULA 200X100 I DISSENY (10)
TAULA 120X80 (20) ESTÈTICA I A. ENTORN (10)

10

TOTAL

20

10

Aquest fabricant obté la màxima puntuació en disseny (10 punts), atès que es
considera que la mostra respon satisfactòriament als criteris publicats al plec de
clàusules administratives.
En quan estètica, es valora positivament que estructura sigui uniforme, sense juntes
(soldadures), que únicament hi hagi una barra transversal (fet que aporta més
confort per l’espai de les cames i que el taulell estigui fixat mitjançant un sistema
“click” d’extracció ràpida. Pel que fa a les mostres, presenta 5 mostres de taulell amb
fusta clara i 9 d’acabats possibles per a !'estructura, per la qual cosa es valora amb
10 punts.

Grupo Forma 5, SLU

Mode/Zama

No es valora

Arlex

Cartesio/Arlex

Aquest fabricant obté una puntuació total en el LOT 2 de 18 punts sobre 20, tal i com
s'exposa a continuació.

ARLEX
LOT 2

TAULA 200X100 I DISSENY (10)
TAULA 120X80 (20) ESTÈTICA I A. ENTORN (10)

9

TOTAL

18

9

En general la seva imatge és més clàssica que no pas les mostres presentades per altres
fabricants i els acabats són també una inferiors per això el disseny es valora amb 9 punts
En estètica obté 9 punts, atès que hi ha una separació entre l’estructura de la taula i el propi
tauler on es pot acumular fàcilment la pols i a més a més té molts forats i ranures en

Pàgina 14 de 17

l’estructura. El taulell no és lliscant. Presenta 8 acabats diferents de taulell i 3 per
l’estructura.

4. PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS FABRICANTS AL LOT 3

A continuació es presenta la puntuació obtinguda per cadascun deis fabricants i els seus
respectius models en el LOT 3, amb la motivació de la valoració, dividida en els diferents
criteris que s'han considerat.

Actiu Berbegal y Formas, SA

Model Stay

Aquest fabricant obté una puntuació total de 12,5 punts sobre 20,00 en el LOT 3. Les
motivacions de les valoracions són les següents:

ACTIU BERGAL

LOT 3
(20)

CADIRES (20)

DISSENY (5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (5)
CONFORT (7,5)
FUNCIONALITAT 2,5)
TOTAL

2
5
3
2,5
12,5

El fabricant obté la màxima valoració en estètica i adequació a l'entorn i en funcionalitat
(estabilitat i facilitat de neteja), 5 punts i 2,5 respectivament, ates que es considera que la
mostra respon satisfactòriament a aquests criteris d'acord amb les definicions establertes
en el plec de clàusules administratives. Es valora positivament que es presentí una gran
varietat de colors per al revestiment tèxtil de la cadira.
El disseny es valora amb 2 punts, perquè la imatge general de la cadira, amb potes
mates, seient arrodonit i respatller poc alt, es considera més clàssica que la resta de
mostres. El confort obté una puntuació de 3 punts, perquè no es pot fixar el grau
d’inclinació del respatller segons les necessitats de l'usuari. Els reposa braços es regulen
en alçada (vertical) però no en amplada (horitzontal). L’extracció dels mateixos és més
laboriosa que en altres models.

P. de la Oliva, SA

Model Light

Aquest fabricant obté una puntuació total de 17,5 punts sobre 20,00 en el LOT 3.
Les motivacions de les valoracions són les següents:
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P. DE LA OLIVA

LOT 3
(20)

CADIRES (20)

DISSENY (5)
ESTETICA I ADEQUACIÓ E. (5)
CONFORT (7,5)

5
3
7

FUNCIONALITAT 2,5)

2,5

TOTAL

17,5

El fabricant obté la màxima valoració en funcionalitat i disseny, 2,5 punts, i 5 punts
respectivament· ates que es considera que la mostra respon satisfactòriament als criteris
del plec de clàusules administratives .
L’estètica i adequació a l'entorn es valora amb 3 punts perquè presenta una gama de
colors inferior amb a la resta de mostres presentades. Per últim, el confort es valora amb
7 punts perquè el respatller és regulable en alçada i inclinació, i els braços es regulen
també en alçada i amplada. L’extracció dels mateixos és senzilla. Amb tot el reforç lumbar
està apartat del respatller i es considera per tant menys ergonòmic.
5. RESUM DE LES PUNTUACIONS TOTALS OBTINGUDES PELS FABRICANTS
PER A CADA LOT
La següent taula resum recull les puntuacions totals obtingudes per cada fabricant en
cadascun deis lots als quals es presenta:

FABRICANT

LOT1

LOT2

LOT3

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, SA

15,65

16

12,5

COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS, SA

13,25

10

-

17,8
0
17,9
-

20
0
18
-

17,5

OFITA INTERIORES, SA
GRUPO FORMA 5, SLU
ARLEX
P. DE LA OLIVA

6. RESUM DE LES PUNTUACIONS TOTALS OBTINGUDES PER CADASCUNA DE
LES EMPRESES LICITADORES EN CADA LOT
El fet que diferents empreses concorrin amb un mateix model, justifica la decisió
de valorar, en aquest informe d'apreciació subjectiva, que depèn d'un judici de
valor, els fabricants i els seus respectius models, i no les empreses. Tot i així, a
continuació es presenta una taula resum amb les puntuacions obtingudes per
cadascuna de les empreses licitadores.
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LOT

EMPRESA
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, SA

Signat
electrònicament per
:Jose Torres Arisa DNI 46533525V (SIG)
Data :2019.09.23
12:10:58 CEST
Raó:Cap d'Unitat de
Serveis
Lloc : Barcelona

COMERCIAL DE INDUSTRIAS
REUNIDAS, SA
OFITA INTERIORES, SA
1

GRUPO FORMA 5, SLU
COMERCIAL CONTEL, SA
BERNADÍ, SA
ARLEX

Signat electrònicament
per :Alfredo Navaz
Guinea - DNI 37730429X
(SIG)
Data :2019.09.23
12:42:14 CEST
Raó:Cap del
Departament de
Patrimoni i Inventari
d'Infraestructures
Lloc : Barcelona

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, SA
COMERCIAL DE INDUSTRIAS
REUNIDAS, SA
OFITA INTERIORES, SA
2

GRUPO FORMA 5, SLU
COMERCIAL CONTEL, SA
BERNADÍ, SA
ARLEX
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, SA

FABICANT MODEL

MODEL

ACTIU BERBEGAL Y
VITAL
FORMAS, SA
COMERCIAL DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA BUCS/ORDER MA-MM
GEN UNIVERSAK/OFITA/GEN
OFITA INTERIORES, SA
UNIVERSAK
ZAMAGRUPO FORMA 5, SLU
ZAMA/NEXT/ALMACENAJE/AL
ACTIU BERBEGAL Y
VITAL
FORMAS, SA
COMERCIAL DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA BUCS/ORDER MA-MM
CARTESIO/CASSETIERE/CO
ARLEX
NTENIDORI/PANNELO/ARLE
ACTIU BERBEGAL Y
VITAL
FORMAS, SA
COMERCIAL DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA BUCS/ORDER MA-MM
GEN UNIVERSAK/OFITA/GEN
OFITA INTERIORES, SA
UNIVERSAK
ZAMAGRUPO FORMA 5, SLU
ZAMA/NEXT/ALMACENAJE/AL
ACTIU BERBEGAL Y
VITAL
FORMAS, SA
COMERCIAL DE
MAS-SERIE SOHO/ORDER
INDUSTRIAS REUNIDAS, SA BUCS/ORDER MA-MM
CARTESIO/CASSETIERE/CO
ARLEX
NTENIDORI/PANNELO/ARLE
ACTIU BERBEGAL Y
STAY
FORMAS, SA

BERNADÍ, SA

P DE LA OLIVA

LIGTH

COMERCIAL CONTEL, SA

ACTIU BERBEGAL Y
FORMAS, SA

STAY

P. DE LA OLIVA

P DE LA OLIVA

LIGTH

3

PUNTUACIÓ

15,65
13,25
17,8
0
15,65
13,25
17,9
16
10
20
0
16
10
18
12,5
17,5
12,5
17,5
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