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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER ALS SERVEIS DE
PRODUCCIONS AUDIOVISUALS I DE SO DE LES EMPRESES BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, S.A., PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. I
CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.
NÚM. D’EXPEDIENT: 2022MK0042AC
L’òrgan de contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., en relació a
l’expedient de contractació relatiu a l’expedient a dalt referenciat.


Vistos els informes així com la classificació de la Mesa de Contractació.



Vist que, es va requerir la documentació establerta a la clàusula 13.9 del Plec de
Clàusules Particulars per ser l’empresa que ha formulat la proposta amb millor
relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de
Clàusules Particulars.



Vista la verificació del compliment, per part de l’empresa d’acord amb la
classificació, del requeriment efectuat en temps i forma.

ACORDA
Primer.- HOMOLOGAR a les empreses GRUP MEDIAPRO; MAKING MOVIES;
KARAVAN; ANVERSO; WHITE HORSE; en l’Acord Marc per a l’homologació de
proveïdors per als serveis de produccions audiovisuals i de so de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A., Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A. i Cementiris de
Barcelona, S.A. – Barcelona de Serveis Municipals, S.A., amb número d’expedient
2022MK0042AC, per un termini d’execució de DOS (2) ANYS, amb la possibilitat de dues
pròrrogues anuals, i un pressupost de licitació de 382.000.-€ (abans d’IVA), d’acord amb
els preus unitaris ofertats pels mateixos:
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a les empreses homologades i a la resta d’empreses
que han participat en el present procediment de contractació.
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Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- REQUERIR a les empreses homologades perquè formalitzin el contracte.
Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació o notificació
d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP.

Barcelona,
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Sra. Marta Labata Salvador
Directora General
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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