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Expedient núm. TNC-2021-00119
RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ADJUDICA L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ “CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MERCHANDISING” DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Antecedents
1. En data 14 de juliol es va realitzar l’informe de la necessitat de la contractació a dalt esmentada.
2. En data 14 de juliol es va enviar a les següents empreses la invitació per a presentar la seva oferta:
•
•
•

COMERCIAL SOLARG, S.L.
T-SHIRT PROJECT, S.L.
MASTER TOUCH PUBLICIDAD, S.L.

3. La tres empreses van presentar oferta adequadament, en temps i forma:
4. En data 19 de juliol de 2021 la Directora de Comunicació i Màrqueting ha informat sobre la valoració final de les
ofertes presentades i ha proposat a l'òrgan de contractació l'adjudicació d'aquest contracte a l'empresa Master Touch
Publicidad, S.L., amb NIF:B82265190.
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que disposa
l’article 158 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Article 13.2 del Reglament de règim intern del Consell d’Administració i la Direcció del Teatre Nacional de Catalunya,
SA, en relació amb el nomenament i funcions de la Directora Executiva establertes en els poders atorgats davant el
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, senyor Marc Sansalvadó i Chalaux, en el seu protocol núm. 960 de data 26
de juliol de 2013.
RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MERCHANDISING”
a l’empresa Master Touch Publicidad, S.L., amb NIF:B82265190, amb estricta subjecció al Plec de Prescripcions
Tècniques i a la seva oferta, per l’import de dotze mil dos-cents catorze euros amb noranta cinc cèntims (12.214,95€)
IVA inclòs, desglossat en: deu mil noranta cinc euros (10.095,00€), més dos mil cent dinous euros amb norantacinc cèntims (2.119,95€), corresponents a l’IVA, i pel termini establert al Plec de Prescripcions tècniques.
Segon.- Notificar aquesta resolució al licitador proposat com a adjudicatari i als licitadors no adjudicataris.

La Directora executiva,

Mònica Campos Estévez
Barcelona, 20 de juliol de 2021

