INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI D’UN EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE VALLERING (RESERVA D’ESPAI PÚBLIC) PER A LA PRODUCCIÓ COM SI FOS
AHIR, DE LA SOCIETAT MERCANTIL 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 (en endavant CCMA, SA) del servei de vallering (reserva d’espai públic) per a
les gravacions exteriors de la producció Com si fos ahir (3a temporada).
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 59111 i la
corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea
és la 92221000-6.
Divisió del contracte en Lots:
El contracte no es pot dividir en lots perquè fer-ho suposaria un risc per a la seva correcta
execució donada la naturalesa de l’objecte. Aquest contracte implica coordinar diversos serveis
en diferents localitzacions i això impedeix la seva lotització.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.
2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
Fets
La producció del dramàtic Com si fos ahir inclou la gravació a localitzacions exteriors
habitualment durant dos dies a la setmana, a la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu es fa
necessari el servei de vallering.
Necessitats
Si es confirma la continuïtat del dramàtic Com si fos ahir, es mantindrà la necessitat de comptar
amb el servei de vallering.
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per tota la durada prevista, és de NORANTA-CINC MIL euros
(95.000,00 €), IVA no inclòs, distribuïts de la següent manera:
•
•

Valor estimat per al servei de vàllering: NORANTA MIL euros (90.000,00 €).
Valor estimat per a possibles modificacions contractuals: CINC MIL euros (5.000,00 €)
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4. DURADA
El contracte tindrà una durada de 12 mesos (de juliol de 2019 a juny de 2020, ambdós inclosos,
amb una aturada durant el mes d’agost).

5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
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 com a únic criteri de valoració
l’import de l’oferta econòmica.
8. COORDINADOR I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El coordinador del contracte és Jordi Parera Ciuró.
El responsable del contracte és Jordi Guilera Terrasa.

Sant Joan Despí, 29 d’abril de 2019
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