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Exp.2020_ 05
ACORD GERÈNCIA 18 _2020
INICIAR EXPEDIENT LICITATORI I APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS A TRAVÉS DEL SISTEMA D’ARRENDAMENT AMB
OPCIÓ A COMPRA DE 2 CÀMERES ENG I UN SISTEMA 4G DIRECTE, L’EQUIPAMENT AUXILIAR
I EL MANTENIMENT CORRESPONENT PER VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU A ADJUDICAR
PER PROCEDIMENT OBERT AMB UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
FETS:
1. D’acord amb l’informe tècnic emès referent al subministrament en règim
d’arrendament amb opció a compra de 2 càmeres ENG i un sistema 4G directe,
l’equipament auxiliar i el manteniment corresponent per Vallès Oriental Televisió
SLU, per un termini d’execució de 36 mesos, sense possibilitat de pròrroga.
2. El pressupost màxim de la licitació és de 43.794 euros IVA inclòs amb el
desglossament següent:
•

Pressupost net: 43.794€

•

Import Iva

•

Valor residual: 100€

EXERCICI
2021
2022
2023
2023
TOTAL

9.196,74 € en concepte d'IVA (21%)

MESOS
12
12
12
Valor residual
36

PREU BASE
14.598€
14.598€
14.598€
100,00€
43.894€

Quota mensual /36 mesos
Valor residual

IVA
3.065,58€
3.065,58€
3.065,58€
21,00€
9.217,74€

PREU TOTAL
17.663,58€
17.663,58€
17.663,58€
121,00€
53.111,74€

PREU MÀXIM (IVA NO INCLÒS)
1.216,50€
100.€

3. El valor estimat del contracte és de 43.894 euros sense incloure l’IVA. Aquesta xifra
inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista , incloent les possibles
pròrrogues i modificats, entre altres conceptes, tot d’acord amb la previsió de
l’article 101 LCSP.
Període executiu ( 3 anys)
Valor residual
TOTAL

43.794 €
100€
43.894€
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4. Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de
contractació adient és el contracte de subministrament en règim d’arrendament,
amb opció a compra, procediment obert amb un criteri d’adjudicació i tramitació
ordinària, atesa la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
5. Existeix crèdit suficient fins l’import del pressupost aprovat per la societat a que s’ha
fet esment, més la quantitat corresponent a l’IVA que en el seu cas s’hagi d’abonar, i
resta acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el
contracte.
6. El responsable del contracte d’acord amb l’article 62 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, és la Sra. Assutzena Font, cap de
producció de Vallès Oriental Televisió SLU.
7. S’han redactat els plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions
tècniques particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària d’acord amb els articles 16, 116, 117 i 156 i
següents de la llei 9/2017 de 8 de novembre que aprova la llei de contractes del sector
públic.
Fonaments de dret:
➢ Art. 26 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa
la qualificació del contracte privat de subministrament.
➢ Art. 28, de la llei 9/2017 de 8 de novembre, pel que fa a la necessitat del contracte i
eficiència en la contractació.
➢ Art.62, de la llei 9/2017 de 8 de novembre, pel que fa al responsable del contracte.
➢ Art.99.3, de la llei 9/2017 de 8 de novembre, pel que fa a la justificació de no divisió de
lots.
➢ Art. 116 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, pel que fa al inici i contingut de la
contractació a realitzar.
➢ Art.116.4 f, de la llei 9/2017 de 8 de novembre, pel que fa a la insuficiència de mitjans
propis.
➢ Art. 117 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, pel que fa a l’aprovació de l’expedient de
contractació.
➢ Art. 156, 157 i 158, de la llei 9/2017 de 8 de novembre, pel que fa a les prescripcions a
aplicar en el procediment obert.
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Per tot això, proposo:
PRIMER :Iniciar expedient licitatori per a la contractació del subministrament en règim
d’arrendament amb opció a compra de 2 càmeres ENG i un sistema 4G directe, l’equipament
auxiliar i el manteniment corresponent , per a Vallès Oriental Televisió SLU, per un termini
d’execució de 36 mesos sense possibilitat de pròrroga, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
EXERCICI
2021
2022
2023
2023
TOTAL

MESOS
12
12
12
Valor residual
36

Quota mensual /36 mesos
Valor residual

PREU BASE
14.598€
14.598€
14.598€
100,00€
43.894€

IVA
3.065,58€
3.065,58€
3.065,58€
21,00€
9.217,74€

PREU TOTAL
17.663,58€
17.663,58€
17.663,58€
121,00€
53.111,74€

PREU MÀXIM (IVA NO INCLÒS)
1.216,50€
100.€

SEGON : Declarar la plurianualitat i dotar al centre de cost de la societat Vallès Oriental
Televisió SLU, crèdit suficient per atendre les despeses que es derivin d’aquesta contractació
en l’exercici corresponent amb un pressupost màxim de 52.990,74€ IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 43.794€ pressupost net i 9.196,74€ en concepte d’IVA (21%), més un
valor residual de 100€, més 21€ en concepte d’impost sobre el valor afegit (IVA 21%).
TERCER : Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d’adjudicació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
QUART : Designar com a responsable del contracte a la Sra. Assutzena Font, d’acord amb
l’article 62 de la llei 9/2017 de 8 de novembre.
CINQUÈ : Publicar l’anunci licitatori de la present contractació en el perfil del contractant de

la societat.

Granollers 9 de novembre de 2020

Sr. Albert Jordana Casajuana
Director -Gerent VOTV SLU

