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Benvolguda Sra. Gasulla,
La gerenta del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra ha adoptat, en data d’avui, la resolució següent
en relació a la licitació que té per objecte els serveis d’actualització de la marca de L’Auditori de
Barcelona i de la creació de la campanya de publicitat per a les Temporades 2020/2021, 20212022 i 2022-2023 (Exp. 19-455):
“Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis d’actualització de la marca de L’Auditori de Barcelona i de la
creació de la campanya de publicitat per a les temporades 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 amb mesures
de contractació pública sostenible a favor de la societat MAKE IT GAS SL amb NIF B66818899, que ha
obtingut una puntuació total de de 64,34 sobre 100, amb un preu màxim de 135.813,76 euros amb prorrata
IVA del 31%, 118.625 euros més IVA, 143.536,25 euros IVA inclòs, d’acord amb un preu a tant alçat de
112.625 euros més IVA i amb un preu unitari per hora de servei extraordinari de 44 euros més IVA, amb
una reserva de crèdit de 6.000 euros sense IVA, conforme amb el contingut de l’informe tècnic del comitè
d’experts de valoració de les ofertes de data 19 de febrer de 2020 i de l’Acta de la Mesa de Contractació
d’obertura del Sobre B, proposició econòmica i d’adjudicació del contracte de data 9 de març de 2020 que
s’adjunten i es donen per reproduïts, el que suposa una baixa del 10,97% calculada respecte el pressupost
a tant alçat; Segon.- PLURIANUALITZAR i APLICAR aquesta despesa de la següent forma: 57.041,78
euros amb prorrata de IVA del 31%, 49.822,50 euros, sense IVA (60.285,23 euros, IVA inclòs), amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 22602-334-1 del Pressupost de l’exercici 2020; 39.385,99 euros amb prorrata
de IVA del 31%, 34.401,25 euros, sense IVA (41.625,51 euros, IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària que correspongui del Pressupost de l’exercici 2021 i 39.385,99 euros amb prorrata de IVA
del 31%, 34.401,25 euros, sense IVA (41.625,51euros, IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
que correspongui del Pressupost de l’exercici 2022, supeditades a l’existència del crèdit adequat i suficient
degudament aprovat; Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors; Quart.FORMALITZAR el contracte amb l’adjudicatari en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent
al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament
de la suspensió; Cinquè.- RETENIR de la primera factura que presenti l’empresa l’import de 5.931,25 euros
en concepte de garantia definitiva Sisè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant
de L’Auditori i a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i la seva
formalització en el perfil del contractant de L’Auditori, a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya, i en el DOUE.”

Contra aquesta resolució l’interessat pot presentar el recurs especial que preveu l’article 44.1 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa administrativa, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció
de la notificació de la resolució. Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació
només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu.
Cordialment,

Cristina Garcia Martínez
Cap de Serveis Jurídics
Barcelona

