INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D’OFERTES

Dades del contracte
Nom/objecte:

Contracte menor actuació musical Sandra.

Referència expedient:

G4882022000349

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

ruizci

Tipus de contracte:
Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

350 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

423.5 €

Data prevista d’inici:

8 de juliol 2022

Data prevista de finalització:

8 de juliol 2022

El tècnic municipal Israel Ruiz emet el següent informe tècnic de valoració de les
ofertes presentades en relació a l’expedient de contractació menor indicat a la fitxa del
contracte, amb referència d’expedient G4882022000349.
Fets:
1) En data 31 de maig de 2022, el Departament de Cultura ha iniciat la
tramitació de la contractació menor identificada a la fitxa.
El valor estimat de la licitació per aquest contracte és de 350 euros (IVA
exclòs)
2) Que en la data 22 de juny de 2022 s’ha sol·licitat oferta a les empreses:
Empreses
1.2.3.4.n.-

DIGITAL AUREA MEDIA

tmp8472680057398950633.doc

3) Que han presentat oferta les següents empreses:

1.-

Empreses

Oferta

DIGITAL AUREA
MEDIA

P2022-11

Proposta Econòmica
350 € (423,5 € IVA inclòs)

2.3.-

Que els criteris d’adjudicació d’aquest contracte menor que s’estableixen en l’informe
tècnic són:
- Altres criteris: Activitat artística d’un únic proveïdor.

Valoració tècnica:
Revisades les ofertes presentades pels licitadors i en base allò establert en l’informe
tècnic i en la normativa en matèria de contractació pública en relació amb la
contractació menor, així com en les bases d’execució del pressupost municipal de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’emet la següent valoració:
Criteri de valoració objectiu, activitat artística d’un únic proveïdor.
De les ofertes presentades i de la seva valoració, s’aprova l’adjudicació del contracte
menor identificat en la fitxa a l’empresa Digital Aurea Media, per un import de 350 €,
423,5 € IVA inclòs.
I DECLARO Que en relació amb l’expedient de contractació menor referenciat s’ha
comprovat que es dóna compliment a la regla establerta en l’article 118.3 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic pel qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.

Israel Ruiz
Tècnic de Cultura

Vist i plau Lidia Muñoz
Regidora de Cultura
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