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Núm. Expedient

0402/19

Campanyes digitals
Codi Oficina Comptable

0101

Vistes les precedents actuacions, qui sotasigna eleva a l'òrgan de contractació Comissió de Govern, en ús de les facultats delegades
a aquesta Comissió per Resolució de l'Alcaldia de 15.06.2019, la següent PROPOSTA D'ACORD:
REBUTJAR l'oferta i EXCLOURE de la licitació del LOT 2 de l'Acord Marc, amb número de contracte 19001367L02 i número
d'expedient 0402/19, que té per objecte Campanyes de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin
exclusivament en mitjans digitals, l'empresa ZENITH MEDIA S.L.U. amb número de NIF B81864894 per incompliment de requisits.
DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc les empreses ELOGIA MEDIA, SL amb número de NIF B36891778, i NOTHINGAD
COMUNICACIÓ S.L amb número de NIF B64673130, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més avantatjoses
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació
previstos al plec de clàusules administratives.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Assumpta Bisbal i Adorna.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 19/11/2019 a les 23:31, que tramita;
Sr. Agustín Abelaira Dapena, Gerent, el dia 20/11/2019 a les 12:42, que dóna el vistiplau;
Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Regidor, el dia 20/11/2019 a les 17:37, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 27/11/2019 a les 10:38, que fiscalitza;
Anna Martori Salichs el dia 28/11/2019 a les 14:05, que dóna el vistiplau.
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