INFORME
DE
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
CORRESPONENT
A
LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN MODALITAT D’ARRENDAMENT,
DE 3 CÀMERES DE VÍDEO COMPATIBLES AMB EL SISTEMA DE PLATÓ VIRTUAL
D’UNA ENTITAT DE TELEVISIÓ TDT ADHERIDA A LA XAL
Expedient 20/2019
Informe d’adjudicació del procediment obert simplificat sumari i adjudicació amb un únic
criteri d’adjudicació relatiu a la contractació del subministrament, en modalitat
d’arrendament, de tres càmeres de vídeo pel plató virtual d'una entitat de televisió TDT de
la XAL aprovat pel Conseller Delegat de la XAL, en data 29 de març de 2019, per un import
màxim de licitació de TRENTA-UN MIL NOU-CENTS EUROS (31.900 €) més l’IVA
corresponent.
Un cop finalitzada la data límit de presentació d’ofertes, en data 15 d’abril de 2019, es va
procedir a la obertura pública de les ofertes presentades en data 23 d’abril de 2019.
Les empreses que s’han presentat a aquesta licitació son les següents:


BBVA, S.A.

Valoració de les ofertes
1.- Valoració tècnica
La proposta de la empresa BBVA, S.A. compleix els requisits tècnics de l’equipament
especificat al Plec de Prescripcions Tècniques.
2.- Valoració econòmica
Atès que segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives
particulars que regeixen aquesta contractació les ofertes es puntuaran en funció de les
baixes de forma proporcional, la valoració de les ofertes presentades pels licitadors en
base al criteri únic qualitat-preu és la següent:
EMPRESA
BBVA, S.A.

OFERTA ECONÒMICA
30.274,08 €

PUNTUACIÓ
100

3.- Proposta d’adjudicació
Per tot l’anterior, es proposa la adjudicació corresponent a la contractació del
subministrament, en modalitat d’arrendament, de tres càmeres de vídeo pel plató virtual
d'una entitat de televisió TDT de la XAL per un import màxim de contractació de TRENTA
MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (30.274,08 €), més
l’IVA del 21% a la empresa BBVA,S.A.

Barcelona, 26 d’abril de 2019

CPISR-1 C
Xavier
Cabestan
y Godes

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Xavier
Cabestany Godes
Fecha:
2019.06.05
16:54:47 +02'00'

Xavier Cabestany Godes
Responsable del Servei d’Infraestructures
Xarxa Audiovisual Local, S.L.

