INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC DE IL·LUMINACIÓ PER A PLATÓS I
RODATGES DE LA 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, mitjançant la conclusió d’un Acord Marc, amb un màxim de
tres proveïdors sempre que sigui possible, del subministrament de material tècnic de
Il·luminació per a platós i rodatges, tals com: làmpades halògenes, filtres i material
auxiliar e ’il·luminació divers.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la
27402 i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea és la 31520000-7.
Divisió del contracte en Lots:
El contracte es divideix en tres lots:


Lot 1: Subministrament de làmpades halògenes d’estudi.



Lot 2: Subministrament de filtres per il·luminació.



Lot 3: Subministrament de Material Auxiliar de il·luminació.

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
El mitja televisió del la CCMA, SA disposa d’un magatzem amb un estoc de material
tècnic de il·luminació per satisfer les necessites tant dels seus propis platós com els de
rodatges que es fan a l’exterior.
2.3. Necessitats
Per tal de mantenir els estocs del magatzem i satisfer les necessitats d’equipament de
il·luminació professional, és proposa iniciar la contractació amb un màxim de tres
proveïdors mitjançant un acord marc, del subministrament del material necessari per les
produccions de televisió.
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per tota la durada prevista és de SETANTA MIL EUROS
(70.000 €), IVA no inclòs.

1. El valor estimat del contracte per tota la durada prevista del Lot 1 és de VINT-IDOS MIL EUROS (22.000 €), IVA no inclòs.
2. El valor estimat del contracte per tota la durada prevista del Lot 2 és de SETSE
MIL EUROS EUROS (16.000 €), IVA no inclòs.
3. El valor estimat del contracte per tota la durada prevista del Lot 3 és de NOUCENTS MIL EUROS (32.000 €), IVA no inclòs.

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada 2 anys.

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:


Lot 1 i Lot 2:
Com a únic criteri de valoració l’import de l’oferta econòmica.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Oferta econòmica



PUNTUACIÓ
Fins a 100 punts

Lot 3:
Els criteris de valoració següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ
Oferta econòmica

PUNTUACIÓ
Fins a 70 punts

Valoració quantitativa de forma automàtica

Fins a 30 punts

8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és Josep Ma. Tapia i el coordinador del contracte és Manel
Hinojosa.

Sant Joan Despí, 22 de gener de 2019

