DEPARTAMENT DE COMPRES CORPORATIVES

ACTA D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
DE REGULACIÓ NO HARMONITZADA
(Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic)

Assumpte: Concurrència pública d’ofertes núm. 2107NS05
Contracte: Servei d’elaboració del dossier de premsa per a la CCMA, SA (press-clipping), que
haurà de posar en disponibilitat d’aquesta tots els dies feiners, de dilluns a divendres.
Empresa: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
Departament: Comunicació i relacions institucionals
Durada del contracte: 6 mesos
Valor estimat: 5.940,00€
Import adjudicació: 4.983,00€
Publicació i presentació d’ofertes: de 22/07/2021 al 05/08/2021
Procediment negociat sense publicitat
La unitat gestora del contracte i l’òrgan de contractació declaren no tenir cap interès en el
contracte, ni amb cap dels participants en la licitació, i que no ha existit durant la tramitació del
contracte ni existeix en el moment de l’adjudicació, cap conflicte d’interessos que els impedeixi
formar-ne part.
OBJECTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) servei d’elaboració del dossier de premsa
(press-clipping), que haurà de posar en disponibilitat d’aquesta tots els dies feiners, de dilluns
a divendres.
OFERTES REBUDES
S’ha rebut oferta dels licitadors següents:


REBOLD MARKETING & COMMUNICATION S.L.U

(Barcelona)

VALORACIÓ DE LES OFERTES
La unitat gestora del contracte es va reunir el dia 5 d’agost de 2021 per obrir per obrir els fitxers
corresponent a la documentació relativa a la capacitat i solvència i a l’oferta econòmica. El
resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors es detallen en la taula següent:
Empresa

Oferta
econòmica

PUNTUACIÓ
TOTAL

REBOLD MARKETING & COMMUNICATION S.L.U

4.983 €

100,00

A l’annex 1 d’aquesta acta es mostren més concretament les puntuacions obtingudes per tots i
cadascun dels licitadors.
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
L’oferta presentada per l’empresa REBOLD MARKETING & COMMUNICATION S.L.U. ha
sigut la proposta més ben valorada d’acord amb el que estipula el plec de clàusules
administratives particulars, obtenint una puntuació de 100 punts.
Per aquest motiu, la Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació que adjudiqui el
servei d’elaboració del dossier de premsa a l’empresa REBOLD MARKETING &
COMMUNICATION S.L.U. per un import de QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA TRES
EUROS (4.983,00 €), IVA no inclòs per tota la durada del contracte.

ACTES DE TRÀMIT
L’autorització per part de l’òrgan de contractació de la proposta d’adjudicació, facultarà a la
unitat gestora del contracte a sol·licitar al licitador proposat com adjudicatari la documentació
justificativa prèvia a la formalització del contracte. Si el licitador proposat com adjudicatari envia
correctament la documentació en el termini indicat en l’article 150 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, la unitat gestora de Contractació estarà facultada també per resoldre l’adjudicació
del contracte en favor de l’adjudicatari proposat dintre dels cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.

Sant Joan Despí, 5 de d’agost de 2021.
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Annex 1

CPO 2107NS05
Servei d’elaboració del dossier de premsa

VALORACIÓ GENERAL
Punts màx.
Criteri 1

100

Oferta econòmica

OFERTA ECONÒMICA (fins 100 punts)

Empresa

Oferta
econòmica

PUNTUACIÓ
TOTAL

REBOLD MARKETING & COMMUNICATION S.L.U.

4.983 €

100,00

Preu màxim, Preu ofert,
sense IVA
sense IVA
Servei de seguiment de premsa escrita
3.300,00 € 3.000,00 €
Servei de mitjans online
1.080,00 €
975,00 €
Drets d’autor segons obliga la Llei de Propietat Intel·lectual
900,00 €
810,00 €
Cànon digital
210,00 €
198,00 €
Total
5.490,00 € 4.983,00 €
Concepte

Pàgina 3

