RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
SERVEIS D’UNA AGÈNCIA DE MITJANS PEL DISSENY DE L’ESTRATÈGIA I PLA DE MITJANS DE LA
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DE LICEU, NEGOCIACIÓ, CONTRACTACIÓ D’ESPAIS PUBLICITARIS I
ANÀLISI I SEGUIMENT DE LES CAMPANYES PUBLICITÀRIES DE LA FUNDACIÓ
Valentí Oviedo Cornejo, Director General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu com a Òrgan de
contractació de la mateixa, en relació a l’expedient de contractació del serveis d’una agència de
mitjans pel disseny de l’estratègia i pla de mitjans de la fundació del gran teatre de liceu,
negociació, contractació d’espais publicitaris i anàlisi i seguiment de les campanyes publicitàries
de la Fundació
Vista la resolució d’aquest Òrgan de Contractació de data 1 de juliol de 2021 per la qual s’accepta la
proposta de la Mesa de Contractació de classificació en el present procediment.
Vist que en la mateixa data es va requerir la documentació establerta a la clàusula quinzena del Plec
de Clàusules Particulars a CARAT ESPAÑA SAU per ser l’empresa que ha formulat la proposta amb
millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Vista la verificació del compliment, per part d’aquesta empresa del requeriment indicat en temps
i forma.
ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR el Contracte relatiu als serveis d’una agència de mitjans pel disseny de
l’estratègia i pla de mitjans de la Fundació del gran teatre de liceu, negociació, contractació
d’espais publicitaris i anàlisi i seguiment de les campanyes publicitàries de la Fundació a la societat
CARAT ESPAÑA SAU amb NIF A28343358 i domicili a Madrid, Glorieta del Mar Caribe nº 1-Avda.
Piceas, 26 (CP 28043) per un termini d’un any i un import global màxim de 771.193,16 € abans d’IVA,
a raó dels preus unitaris de la seva oferta.
SEGON.- NOTIFICAR l’adjudicació a tots els candidats i licitadors.
TERCER - ORDENAR la PUBLICACIÓ de l’adjudicació al Perfil de Contractant de la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya i al DOUE.
QUART.-REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.
Signat,

Sr. Valentí Oviedo Cornejo
Director General
Fundació del Gran Teatre del Liceu
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