RESOLUCIÓ 22/2019
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MEDICIÓ DE CONSUM
HBBTV DE LES TELEVISIONS LOCALS ADHERIDES A LA XARXA AUDIOVISUAL
LOCAL, SL
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; i amb aquest
objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma única de continguts
multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació locals.
Vist que en data 11 de febrer de 2019, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar la
contractació del servei de medició de consum HbbTV de les televisions locals adherides a
la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), mitjançant procediment obert simplificat sumari i
adjudicació mitjançant un únic criteri de valoració, per un pressupost base de licitació de
TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS EUROS (34.900 €), més l’IVA corresponent.
Un cop finalitzada la data límit de presentació d’ofertes, en data 27 de febrer de 2019, es
va procedir a l’obertura pública de les ofertes presentades pels licitadors següents:



Koovit Professional Solutions, SLU
Konodrac, SL

Vist l’informe del Cap de l’Àrea d’Operacions de la XAL, de data 18 de març de 2019, on un
cop realitzada la valoració i ponderació de les ofertes, es proposa com a adjudicatària a
l’empresa KOOVIT PROFESSIONAL SOLUTIONS, SLU, amb NIF B65710832, la part del
qual interessa reproduir és del següent tenor literal:
“1. REQUERIMENTS TÈCNICS
Les memòria tècnica presentada pels licitadors compleix amb els requeriments de tots els serveis i
característiques descrits als plecs de prescripcions tècniques.
2. VALORACIÓ DE LES OFERTES
La valoració de l’oferta presentada pels licitadors en base al criteri únic qualitat-preu és la següent:



Koovit Professional Solutions SLU ha presentat una oferta econòmica per import de 32.490.€, IVA exclòs (preu per 1 any de contracte).
Konodrac SL ha presentat una oferta econòmica per import de 34.800€, IVA exclòs (preu
per 1 any de contracte).

Segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives particulars que
regeixen aquesta contractació, les ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera
proporcional:

Koovit Professional Solutions SLU

34,13 punts

Konodrac SL

1,41 punts
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3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del servei de medició de consum HbbTV de
les televisions locals adherides a la XAL, per un import màxim de contractació de TRENTA-DOS MIL
QUATRE-CENTS NORANTA EUROS (32.490.-€) més IVA del 21%, a l’empresa Koovit Professional
Solutions SLU, la qual ha obtingut la puntuació de 34,13 punts.”

Vist que en data 18 de març de 2019, es va requerir a KOOVIT PROFESSIONAL
SOLUTIONS, SLU per presentar la documentació requerida per formalitzar el contracte
d’adjudicació del servei en el termini de 5 dies naturals, i vist que han presentat la referida
documentació dins el termini conferit.
Per tot l’anterior, el conseller delegat de la XAL,

RESOL

PRIMER.- Adjudicar la contractació del servei de medició de consum HbbTV de les
televisions locals adherides a la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), mitjançant procediment
obert simplificat sumari i adjudicació mitjançant un únic criteri de valoració, per un import de
contractació de TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS (32.490.-€), més
l’IVA del 21%, a KOOVIT PROFESSIONAL SOLUTIONS, SLU, amb NIF B65710832,
d’acord amb l’oferta presentada i els plecs que regeixen la contractació.
SEGON.- Notificar als licitadors la present resolució i advertir a l’adjudicatària que haurà de
formalitzar el contracte d’adjudicació, d’acord amb els plecs de Clàusules contractuals.

Barcelona, 21 de març de 2019

CPISR-1 C
Francesc
Pena
Carbó

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Francesc
Pena Carbó
Fecha: 2019.03.28
12:12:46 +01'00'

Francesc Pena Carbó
Conseller Delegat
Xarxa Audiovisual Local, SL

2

