INFORME INICI EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT
DELS
EQUIPS,
LLICÈNCIES
I
APLICATIUS
CAMIO,
RENDERENGINE I SHOUT DE CHYRONHEGO, PER 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 de “Manteniment dels
equips, llicències i aplicatius del sistemes Camio, RenderEngine i Shout de
CHYRONHEGO”.
El servei de manteniment haurà d’incloure:
•

El suport telefònic o via correu electrònic davant incidències 24x7

•

L’actualització a les noves versions de software que estiguin disponibles durant
el període de manteniment.

La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la
582950 i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea és la 72267000-4.
Divisió del contracte en Lots:
El contracte no es pot dividir en lots perquè per la realització de les diverses funcions de
manteniment compreses en el seu objecte, la seva divisió dificultaria la correcte execució
del mateix des d’un punt de vista tècnic.
Classificació professional:
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.
2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
2.1 Antecedents
Actualment en el mitjà televisió de la CCMA, SA es diposa del sistema CAMIO i equips
de rotulació amb el software Lyric de l’empresa Chyron, per poder automatitzar la rotuació
i renderització de gràfics. En concret es disposa dels següents equips
•
•
•
•
•

1 Servidor CAMIO
1 Servidor CAMIO DR
1 Servidor Render Engine
1 Servidor Render Engine Backup
5 llicències aplicatiu Shout

2.2. Necessitats
És necessari tenir contractat un servei de manteniment ( SLA ) que doni cobertura a la
resolució d’incidències dels equips i aplicatius, així com disposar del dret d’actualització
a les noves versions d’aquests.
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3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per tota la durada prevista és de TRENTA MIL EUROS
(30.000 euros), IVA no inclòs.

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada de 12 mesos.
El servei de manteniment dels equips, llicències i aplicatius del sistemes Camio,
RenderEngine i Shout de CHYRONHEGO s’iniciarà el dia 1 de gener de 2022 i finalitzarà
el dia 31/12/2022.
5. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el certificat d’inscripció al
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI),
d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014
del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLECE), en els termes establerts en la LCSP.

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 159, apartat 1 a), el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert simplificat.
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 com a únic
criteri de valoració el preu de l’oferta.
8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El dos responsables del contracte per part de la CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA (CCMA, SA) seran el Sr. Josep Bertomeu i el Sr. Paco Sanchez

Paco Sánchez
Departament SECA
Sant Joan Despí, octubre de 2021
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