INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA RESPONSABLE DE LA CONTRACTACIÓ
CONTRACTE: Comunicació i publicitat institucional a través de mitjans radiofònics a nivell comarcal,
mitjançant una ràdio local.
TRÀMIT: Informe de la unitat tècnica responsable de la contractació per a la valoració i qualificació de les
ofertes rebudes, de conformitat amb les clàusules 13 a 17 del PCAP.
La unitat tècnica responsable del contracte, formada per Sònia Santiago Bautista, del Servei de Comunicació,
Protocol i Suport al Govern.
emet el següent
INFORME:
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 22 de març de 2021, s’ha
presentat a la licitació, segons consta al certificat expedit per la Secretària del Consell Comarcal de la Garrotxa,
les següents ofertes:
 RÀDIO OLOT, S.A.
aquest acte es valorarà en primer lloc la documentació administrativa presentada pels licitadors que han
presentat l’oferta en el termini conferit, a efectes de declarar-ne la seva admissió o exclusió.
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
La clàusula 11 del PCAP establia la documentació administrativa que s’havia d’incloure en el sobre únic.
L’empresa Ràdio Olot, S.A. ha aportat tota la documentació necessària i degudament complimentada.
Per tant, s’admet al licitador en aquesta contractació d’acord als requeriments del Plec.
VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES DEFINITIVES
La clàusula 7 del PCAP establia el pressupost base de licitació. La clàusula 16.1 del PCAP establia els criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules automàtiques de les ofertes presentades a la
licitació.
Les ofertes presentades en aquesta licitació han estat les següents:
Ràdio Olot, SA
Oferta econòmica
(IVA exclòs)
(màxim 12.000 €)

Any 2021 – 6.000 €
Any 2022 – 6.000 €

Efectuada la valoració de les ofertes presentades conforme als criteris establerts a la clàusula 16.1 del PCAP
que regeix la present licitació, en resulten les següents puntuacions:
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Ràdio Olot, SA
Oferta econòmica
(màx.100 punts)
TOTAL PUNTS SOBRE B
(màxim 100 punts)

100
100

Com determina la clàusula 15 del PCAP es va procedir a expedir invitar, mitjançant ofici a l’empresa participant
en el procediment per tal que dins la fase de negociació manifestessin si milloraven la seva oferta inicialment
presentada en base la negociació que ha de realitzar l’òrgan de contractació.
L’empresa participant va respondre la invitació confirmant les ofertes presentades inicialment eren les
definitives.
Finalitzada la fase de negociació i no observant la concurrència de cap oferta que pugui ser considerada
anormalment baixa,
Es proposa a l’òrgan de contractació,
1.- Classificar les empreses presentades per ordre decreixent, d’acord amb l’import de les seves ofertes, al
següent tenor:
Posició Licitador

Oferta Econòmica

1

12.000 € (IVA exclòs)

Ràdio Olot, SA

2.- Es requereixi a l'empresa proposada per tal que en el termini de deu des hàbils a comptar a partir de
l’endemà de rebre el requeriment presenti documentació prevista a la clàusula 17a del PCAP.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica
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