INFORME JUSTIFICATIU PER A LA REALITZACIÓ D’UN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR PER ADJUDICACIÓ DIRECTA

DADES DE LA CONTRACTACIÓ
Unitat Promotora:
Departament de Producció

Contracte
Subministrament / lloguer

Número d’expedient:

Procediment: CONTRACTE MENOR (OFERTES)

TNC-2021-00135

Import de 3.000 € fins a 14.999 €

Títol: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER DE VUIT PROJECTORS CAPS MÒBILS LED, PER
UNA IL·LUMINACIÓ PEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Valor estimat (sense IVA): 4.000 €, desglossat de la següent manera:

Unitats
8

Material / servei
Lloguer de projectors iguals o equivalents al Projector caps
mòbils LED ELATION FUZE PROFILE

500,00 €

4.000,00 €

Subtotal

4.000,00 €

IVA (21%)

840,00 €

Total

4.840,00 €

Pressupost de licitació (sense IVA): 4.000,00 €
IVA aplicable (21%): 840,00 €
Import total (IVA inclòs): 4.840,00 €
Partida pressupostària número: 04900850000
Exercici pressupostari: 2021

IMPORTS, LOTS I DATES
IMPORT: Es pot marcar més d’una opció:
PREU FET
PREUS UNITARIS (preu /hora…)
PREU variable (honoraris, tarifes, cànons…)
LOTS
SÍ (especificar quins):

NO
D’acord amb l’article 99.3b) de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, la no divisió del contracte en lots es pot
justificar per raons tècniques, quan la realització independentment de les diverses prestacions compreses a l’objecte
del contracte dificulti des del punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte
faci imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la
correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes.

En aquest cas es considera que el lloguer a executar no admet el seu fraccionament, i al mateix temps no es troba
justificada la divisió en lots del present contracte, ja que per la dimensió del mateix seria inoperatiu funcionalment i
antieconòmic afrontar aquesta prestació amb la intervenció de diferents empreses.
Per tot l’indicat, s’informa que no procedeix la divisió d’aquets contracte en lots per les raons exposades anteriorment.
NO es disposen de recursos propis a l’empresa per realitzar l’objecte del contracte.
DURADA DEL CONTRACTE:
El subministrament es portarà a terme el 21 de setembre de 2021 fins el 7 de novembre de 2021.

OBJECTE (descripció detallada)
L’objecte és el lloguer de vuit projectors caps mòbils pel segon espectacle de la temporada 2021-2022, que es
representarà a la sala Petita del TNC, i durant tot el període de representacions.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT A SATISFER
Per l’espectacle “Nosaltres (A nosotros nos daba igual)” de la programació de la temporada 21/22 a la Sala Petita del
TNC, hi ha la necessitat d’aquets tipus de projectors d’il·luminació espectacular per tal de mantenir la qualitat i esperit del
disseny de llums tal com es va estrenar l'espectacle al Teatro Español de Madrid. La necessitat són vuit projectors caps
mòbils LED.
Per la realització d'aquesta il·luminació el TNC no disposa d’aparells que compleixin amb les necessitats tècniques
requerides i és necessari el lloguer d'aquest material.
La necessitat del lloguer és del dia 21 de setembre de 2021 fins al 7 novembre de 2021.

LLOC DE LLIURAMENT/PRESTACIÓ DEL SERVEI
BARCELONA
ALTRES:

MODIFICACIONS CONTRACTUALS
El contracte pot admetre modificacions durant la seva execució?
NO

EMPRESES A CONVIDAR (mínim 3, si escau) i per lots
-

Nom fiscal complet: Sonolux, sonido e iluminación, S.L.
NIF: B-60804473
Adreça postal: Ctra. Capellades-Martorell Km 23,8
08635 - Sant Esteve de Sesrovires
Nom representant: Dani Gil
Adreça electrònica a efecte de notificacions: dani@sonolux.org sonolux@sonolux.org - www.sonolux.org
Telèfon: (34) 93 771 55 40 - Fax: (34) 93 771 56 20

-

Nom fiscal complet: Iluminación Albadalejo, S.L.
NIF: B-60.772.035
Adreça postal: Carrer de la Metal·lúrgia, 2, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona
Nom representant: Noelia Albadalejo
Adreça electrònica a efecte de notificacions: noelia@albadalejo.com
albadalejo@albadalejo.com
Telèfon: (34) 938634150

-

Nom fiscal complet: FYRSCREEN S.L.
NIF: B-66320813
Adreça postal: C/Murcia, 67-Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona
Nom representant: Sergio Gracia
Adreça electrònica a efecte de notificacions: sergiog@fluge.es
infobcn@fluge.es
Telèfon: (34) 636 81 86 34
93 630 20 41

TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
SÍ, indicar termini:
NO, per la naturalesa del contracte

RÈGIM DE PAGAMENTS
PAGAMENT ÚNIC
PAGAMENT FRACCIONAT: (indiqueu terminis)

ALTRES DADES D’INTERÈS (es pot marcar una o més, o totes)
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
DEURE DE GUARDAR SECRET
CLÀUSULES DE CONFIDENCIALITAT
CLÀUSULES DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El responsable de la unitat promotora,

Lluís Gordillo
Productor executiu
Barcelona, 3 de setembre de 2021

