APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D' IMPLANTACIÓ I
MANTENIMENT D'UNA PLATAFORMA AL NÚVOL DE VÍDEO SOTA DEMANDA I EN
DIRECTE DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL
Expedient 8/2019

Vist els articles 316 a 318 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (LCSP), s’aprova la contractació,
que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada i que es
durà a terme mitjançant procediment obert i amb un únic criteri d’adjudicació, del servei de
d’implantació i manteniment de la plataforma al núvol de vídeo sota demanda i en directe
"Xala.cat" per a la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL).
Mitjançant aquesta contractació es pretén cobrir les necessitats motivades tant a l’informe
de petició de contractació signat pel Cap de l'àrea d'operacions de la XAL, de data 5 de
febrer de 2019 i que consta a l’expedient així com pels Plecs de prescripcions tècniques i
administratives que han de regir la contractació.
El contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer aquestes necessitats i per donar
compliment a les finalitats pròpies de la XAL, les quals en aquest cas no pot satisfer amb
els seus propis mitjans.
En virtut de tot això, el Conseller delegat de la XAL

APROVA
ÚNIC.- La contractació del servei de d’implantació i manteniment de la plataforma al núvol
de vídeo sota demanda i en directe "Xala.cat" per a la Xarxa Audiovisual Local, SL
mitjançant procediment obert i amb un únic criteri d’adjudicació, per un import màxim de
licitació de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 €), més el 21% d’IVA i d’acord amb els
Plecs contractuals adjunts.
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