INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
INTEGRAL DE PRODUCCIÓ PER A LA DELEGACIÓ DE WASHINGTON D.C DE LA
SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del servei integral de producció
per a la corresponsalia de Washington D.C.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la
922012 i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea és la 92221000-6.
Les característiques principals del servei són les següents:
•

Servei integral de rodatge i edició amb transport, comunicació pròpia amb
telefonia mòbil amb internet i equipament tècnic per a la gravació, muntatge,
arxiu i enviament de notícies i imatges i àudios així com qualsevol sistema de
directes per internet (videoconferències o similars).

•

Un espai de treball exclusiu preparat pel normal desenvolupament del treball
periodístic del nostres corresponsals de televisió i ràdio. Disponibilitat d’equip
portàtil per a visionat, edició pròpia i serveis de videoconferència per internet.

•

Connectivitat a través d’internet amb capacitat d’enviament i recepció d’imatges.

•

Servei broadcast de directes personalitzats i play outs des de l’oficina de la
delegació i serveis de transmissions a través de dispositius de motxilles 4G tot
inclòs.

•

Servei de producció i “fixer” per les gestions necessàries per la producció de
notícies i imatges, contactes i gestions de la delegació de la CCMA, SA.

•

Capacitat d’oferir serveis extres exclosos en el preu del fix, però necessaris per
a la producció de notícies o altres serveis per als mitjans de la CCMA, SA.

Divisió del contracte en Lots:
Aquest contracte no es pot dividir en lots donada la seva naturalesa i per ser un servei
únic i integral en la nova organització dels serveis informatius de la CCMA,SA.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.

2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
Antecedents
Al maig del 2017 l’Òrgan de contractació va autoritzar l’inici de l’expedient de licitació
corresponent a la contractació del servei producció de la delegació de Washington
(Expedient 1705OB01)
Al juliol del 2017 es va adjudicar l’expedient a l’empresa NEW MEDIA AUDIOVISUALES,
SLU
La vigència del contracte es va establir per 2 anys i 3 mesos.
D’altra banda, la CCMA S. A. Va establir el gener de 2010 un contracte amb l’empresa
Eurovision Americas Inc pel lloguer de l’espai de treball a la ciutat de Washington D.C i
els serveis de connectivitat associats. Aquest contracte finalitza el 31 de desembre de
2019.
Necessitats
Des de fa anys Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA disposa d’una
delegació a Washington amb capacitat de treball a l’àmbit territorial principal del seu
entorn.
Per tant, arribada la data de caducitat de l’actual expedient i del contracte de lloguer de
l’espai de treball i desprès d’analitzar les necessitats d’aquesta delegació, es proposa
iniciar els tràmits d’un nou procediment de licitació, que incorpori la producció integral i
l’espai de treball d’aquest servei.

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per tota la durada prevista, pròrrogues incloses, és de UN
MILIÓ VUITANTA MIL EUROS (1.080.000€), IVA no inclòs desglossat de la següent
manera:
•

El valor estimat del servei fix de producció és de VUIT-CENTS VUITANTA MIL
EUROS (880.000€), IVA no inclòs.

•

El valor estimat del servei variable i les despeses imputables pròpies del servei
és de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000€), IVA no inclòs.

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada inicial de dos anys i es prorrogarà automàticament per
anualitats, fins a sumar un màxim de quatre anys, llevat que alguna de les parts manifesti
a l’altra part, amb una antelació mínima de 90 dies a la data de finalització del període
inicial o del prorrogat, la seva voluntat de no prorrogar el contracte.
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:

La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant els documents següents:
1. Volum anual de negoci de l’empresa referit al millor exercici d’entre els 3 últims
exercicis disponibles en funció de la data d’inici d’activitats de l’empresa, igual o
superior a 220.000 €.
El volum de anual de negoci s’acreditarà, a més de amb la declaració responsable,
mitjançant la presentació de la documentació següent:
a) Societats que tinguin obligació de presentar comptes anuals:
- Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
corresponent a cada un dels 3 últims exercicis amb inclusió del
comprovant del dipòsit dels comptes al registre.
Els comptes hauran d’estar revisats per un auditor de comptes sempre i quan no
estiguin exceptuats d’aquesta obligació, circumstància que hauran d’acreditar
convenientment.
b) Empresaris i altres entitats amb personalitat jurídica que no tinguin obligació de
presentar comptes anuals:
-

Impost de Societats corresponent a cada un dels 3 últims exercicis.

En qualsevol cas quan la societat presenti en els darrers comptes una situació de
desequilibri patrimonial, haurà de presentar un balanç tancat a la data de presentació
de la declaració responsable auditat que certifiqui que en aquesta data s’ha restituït
l’equilibri patrimonial.

SOLVÈNCIA TÈCNICA:
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la documentació següent:
1. Relació dels principals serveis de característiques semblants a l’objecte del
contracte, realitzats pel licitador en els últims tres anys.
2. Certificats expedits per les empreses receptores del servei públiques o privades,
que acreditin la conformitat del servei dels últims tres anys.
3. Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa durant els darrers 3 anys,
acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
4. Acreditar que disposen d’una assegurança de vida i accidents que cobreixi els
danys del personal de l’adjudicatari mentre estigui en vigor el contracte
5. Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.

6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
i d’acord amb l’estipulat en l’article 156 i següents, el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La Mesa, qualificada la documentació general, seleccionarà el licitador que en conjunt
faci la millor proposició en base a la relació qualitat preu, tenint en compte els següents
criteris:

CRITERIS DE VALORACIÓ
Oferta econòmica
Criteris de valoració quantificables de forma automàtica
Criteris de valoració subjectiva

PUNTUACIÓ
Fins a 71 punts
Fins a 9 punts
Fins a 20 punts

8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és Montse Pérez Vargas i el coordinador del contracte és
Roser Gispert Lafuente.

Roser Gispert Lafuente
Direcció de producció d’informatius mitjà televisió
Sant Joan Despí, 30 de maig de 2019

