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CONTRACTACIÓ/va
Exp: 901984/2022
Doc: 2932 /2022
DECRET DE GERÈNCIA
Mitjançant resolució de Gerència de data 22 de juny de 2022, s’aprova l’expedient per
procedir a la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat dels serveis
consistent en els serveis audiovisuals pels actes de l'AMB durant els anys 2022-2023-2024.
Durant el termini de presentació d’ofertes es reben a través de la plataforma de Contractació
Púbica, proposicions de 3 empreses/persones físiques: WALL VIDEO SA, FUERA DE
CAMPO PRODUCCIONES, S.L. i ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ CULTURAL I LA
PARTICIPACIÓ POPULAR, les quals han estat admeses a la licitació.
Realitzada la valoració de les ofertes, únicament sota el criteri econòmic i d’acord amb allò
establert als plecs reguladors de la licitació, en ús de les competències delegades mitjançant
Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019.
RESOLC,
Primer.- CLASSIFICAR les ofertes en el següent ordre decreixent:
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Puntuació final

FUERA DE CAMPO PRODUCCIONES, 3.401,27 punts
S.L
ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ 3.135,25 punts
CULTURAL
I
LA
PARTICIPACIÓ
POPULAR
WALL VIDEO SA
2.826,35 punts

Segon .- APROVAR l'adjudicació del contracte consistent en els serveis audiovisuals pels
actes de l'AMB durant els anys 2022-2023-2024, a favor de l’empresa FUERA DE CAMPO
PRODUCCIONES, S.L, per un import de 48.397,59 euros (Base: 39.998,00 euros més IVA:
8.399,59 euros) i amb els preus unitaris ofertats.
Tercer.- DISPOSAR la despesa 48.397,59 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1050 92200 22606, amb el desglossament següent:
- 2022: 12.099,40 euros
- 2023: 24.198,79 euros
- 2024: 12.099,40 euros
Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a les altres empreses
participants a la licitació posant l’expedient a la seva disposició. De conformitat al que
estableix l’article 159.6 g) de la Llei de Contracte de Sector Públic l’acceptació d’aquesta
resolució serà suficient com document de formalització contractual.

Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació en el Perfil de Contractant, en compliment del que disposa
l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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