BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'AUDIOVISUALS A L'EDIFICI DE LA PLAÇA SÓLLER, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA

Concurs: EXP. 055.1619.038

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

GABINETE TÉCNICO DE
TELECOMUNICACIONES, SL

2.1 VALORACIÓ DELS PRODUCTES / ELEMENTS OFERTATS (0 a
45 punts)

SONO TECNOLOGÍA
AUDIOVISUAL, SL

45,00

Respecte dels elements ofertats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques.
S’haurà de presentar fitxa descriptiva per a tots els elements a subministrar, s’utilitzarà els models de Nombre Productes 33
Productes Projecte 33
fitxes adjuntats a la documentació de licitació. Annex 8 i 9.
Productes Valorar 0

2.1.1 CARACTERÍSTIQUES ESTÈTIQUES (0 a 15 punts.)
S’adequa satisfactòriament a l’element descrit o
és equivalent
S’adequa a l’element descrit o és equivalent,
malgrat presenta aspectes estètics menys
satisfactoris
No s’adequa a l’element descrit, presentant
aspectes estètics que es valoren en clara

1,00

Elements de projecte o 100
equivalents

GENUIX AUDIO, SL

43,65
Nombre Productes 33
Productes Projecte 32
Productes Valorar 1

45,00
Nombre Productes 33
Productes Projecte 33
Productes Valorar 0

15,00

14,55

15,00

33,00 Elements de projecte o 100%
equivalents

32,00 Elements de projecte o 100
equivalents

33,00

0,50

0,00

no indica KP21Z206 (PPF)

0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant
Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.1.2 CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS (0 a 15 punts.)
S’adequa satisfactòriament a l’element descrit o
és equivalent
S’adequa a l’element descrit o és equivalent,
malgrat presenta aspectes funcionals menys
satisfactoris
No s’adequa a l’element descrit i/o presenta
clares mancances funcionals

1,00

Elements de projecte o 100
equivalents

33,00
15,00

32,00
14,55

33,00
15,00

15,00

14,55

15,00

33,00 Elements de projecte o 100%
equivalents

32,00 Elements de projecte o 100
equivalents

33,00

0,50

0,00

no indica KP21Z206 (PPF)

0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant
Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.1.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES (0 a 15 punts.)
S’adequa satisfactòriament a l’element descrit o
és equivalent
S’adequa a l’element descrit o és equivalent,
malgrat presenta aspectes funcionals menys
satisfactoris
No s’adequa a l’element descrit i/o presenta
clares mancances tècniques

1,00

Elements de projecte o 100%
equivalents

33,00
15,00

32,00
14,55

33,00
15,00

15,00

14,55

15,00

33,00 Elements de projecte o 100%
equivalents

32,00 Elements de projecte o 100%
equivalents

33,00

0,50

0,00

no indica KP21Z206 (PPF)

0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant
Suma coeficients
Puntuació ponderada

33,00
15,00

32,00
14,55

33,00
15,00

2.2 PLA DE TREBALL, EN FUNCIÓ DE LA SEVA COHERÈNCIA, AMB
LA FABRICACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I EL MUNTATGE (0 a 10
punts)

5,00

10,00

5,00

Es puntuarà el pla de treball, valorant-se la reducció en el mateix en relació a la seva justificació. El termini licitació = 3 mesos
pla de treballs haurà d’identificar totes les fases necessàries dels treballs, separant la fase de
fabricació i de subministrament i muntatge. Caldrà tenir en compte la seva adaptació als efectes de
garantir la posada en funcionament de l’edifici en el termini especificat.

termini licitació = 3 mesos

termini licitació = 3 mesos

Si s’observa un termini desproporcionat a les reduccions ofertades, l’equip tècnic podrà sol•licitar que termini proposat = 0,63 mesos
es justifiqui el referit termini, en cas que no es justifiqui suficientment el termini, es puntuarà de
conformitat al previst en aquest annex.

termini proposat = 1,67 mesos

termini proposat = 0,87 mesos

Planificació
correcta
i
coherent,
desglossant
exahustivament les tasques de
subministrament i muntatge.

Planificació bàsica i coherent,
desglossant
de
manera
senzilla
les
tasques
de
subminstrament i muntatge.

El termini és contractual; l’incompliment del mateix pot comportar la imposició de les penalitzacions
previstes al Contracte Tipus, en conseqüència es prega que els termini ofertats siguin realistes.
Caldrà indicar, per cada element a subministrar, quin és el termini de subministrament i muntatge
respectiu.

Planificació bàsica i coherent,
desglossant
de
manera
senzilla
les
tasques
de
subminstrament i muntatge.

Es puntuarà el Pla de Treballs conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

2.2.1. PLA DE TREBALLS (0 a 10 punts)

5,00

10,00

5,00

Sistemàtica de valoració:

Exhaustiu i coherent
Bàsic i coherent*
No aporta o amb informació irrellevant

10,00
5,00
0,00

Exhaustiu i coherent
Bàsic i coherent*

10,00

5,00

Bàsic i coherent*

5,00

*S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte.
Coeficients

5,00

10,00

5,00

2.3 MILLORA DE LA GARANTIA DELS ELEMENTS SUBMINISTRATS
SENSE COST (0 a 5 punts)

5,00

5,00

3,00

Els elements subministrats han de tenir una garantia mínima de dos anys. Els licitadors podran ofertar
un increment d’aquest termini de garantia, que es valorarà de la següent forma.
Sistemàtica de valoració:
5 anys
4 anys
3 anys
2 anys

5,00
4,00
3,00
0,00

5 anys

5,00
3 anys

Coeficients

TOTAL PUNTUACIÓ

5,00 5 anys

3,00

5,00

5,00

3,00

55,00

58,65

53,00
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