INFORME TÈCNIC
Assumpte: Valoració propostes tècniques de les ofertes presentades per al contracte
del servei de lloguer, instal·lació i manteniment de l’enllumenat de Nadal de Sant Quirze
del Vallès
0. Antecedents
En compliment de la instrucció donada per la Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Presidenta
de la mesa de contractació del dia 19 d’octubre a les 12:45h, designada per la declaració
de licitadors admesos i/o exclosos i l’obertura del sobre 2.B “Oferta de valoració
discrecional” presentat pels licitadors.
Les empreses admeses i objecte de la valoració van ser les següents:
-

Proyectos e instal·lacions técnicas LED (PITled)
Ximenez Catalunta, SLU

1. Valoració dels criteris discrecionals. Introducció.
La valoració de l’oferta i la redacció del corresponent informe, ha estat realitzat pels
Serveis Tècnics de Parcs, Jardins i Via Pública i Mobilitat i Serveis conjuntament amb el
servei de Desenvolupament Econòmic i Local.
Segons el Plec de clàusules administratives particulars les empreses han de presentar
l’oferta tècnica en el Sobre 2.B i que ha de contenir:
-

Els models d’elements a instal·lar per a cadascuna de les ubicacions de l’Annex
1 del Plec de Clàusules Tècniques.

-

Es valorarà l’estètica, originalitat i qualitat de l’enllumenat, el disseny, formes i
volums i la varietat cromàtica.

2. Valoració dels criteris discrecionals presentats.
La proposta presentada per PITled consta:
- del quadre de l’Annex 1 en el qual presenta un llistat amb la referència,
dimensions, nombre de leds, pes, i potència, i una imatge de l’element proposat.
- 7 dissenys de figures diferents i dos tipus diferents de cortina.
La proposta presentada per Ximenez Catalunya consta:
- d’un dossier amb la referència, dimensions, pes i potència dels elements, afegeix
una fitxa tècnica per a cada element a instal·lar, i una simulació gràfica real de
cadascun dels carrers on es pot veure com quedarà l’element instal·lat.
- 12 dissenys de figures diferents, així com tres dissenys diferents de cortines.
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3. Puntuacions. (Fins a 40 punts)
Atès a que els criteris a valorar eren d’estètica, originalitat i qualitat de l’enllumenat, el
disseny, formes, volums i varietat cromàtica, es considera que Ximenez Catalunya
aporta un dossier tècnic amb fotos que permet fer les valoracions considerades, al
contrari que l’empresa Pitled en el qual presenta una imatge amb poca resolució i que
només permet valorar la forma de l’element.
Per tot això, la puntuació dels criteris discrecionals és la següent:
EMPRESA

Puntuació

PITled

20 punts

Ximenez Catalunya

40 punts

Cap de Parcs i Jardins,
Via pública, Mobilitat i Serveis

CPISR-1
Laura Ordaz
Suárez

Responsable de
Econòmic i Local

CPISR-1
Maria del Pilar
Dolado Visús
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