Expedient 20/18
ANUNCI
Per acord de gerència núm. 91/20, de data 26 de novembre de 2020, s'aprovà la contractació del Servei de Producció de Continguts de
Ràdio Granollers, la Plataforma IP de Ràdio i el Sistema de Streaming de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., i els
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de regir la tramitació d’aquest expedient licitatori,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, així com la convocatòria de la licitació de forma simultània, d’acord amb allò previst
en els articles 132, 135 i 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb les següents condicions:

1.

Objecte del contracte: La prestació del Servei de Producció de Continguts de Ràdio Granollers, la Plataforma IP de Ràdio i el
Sistema de Streaming de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

2.

CPV: 64228200-2 (Servicios de Transmisión de Programas de Radio).

3.

Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de 109.984,16 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 90.896,00€, pressupost
net, i 19.088,16 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %, el qual és adequat al mercat.
El valor total estimat màxim del contracte és de 218.150.40 euros (IVA exclòs), que comprèn el període executiu, les eventuals
pròrrogues i l'import màxim de modificació de contracte, que s'estableix en un màxim del 20 % sobre el total de l'import que
s'adjudiqui, segons es detalla en la clàusula II del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4.

Termini d’execució: La durada d’aquest contracte de serveis serà de DOTZE (12) mesos, amb efectes des de la formalització
del contracte, amb possibilitat de pròrroga per acord de l’òrgan de contractació sense que la durada de la seva vigència, incloses
les pròrrogues, pugui excedir els 24 mesos. En tot cas, la data d’inici de la prestació serà posterior a la formalització del contracte.

5.

Garanties: Queda dispensada la constitució de garantia provisional i definitiva, de conformitat amb allò que disposa l’article 114
de la LCSP.

6.

Obtenció de documentació i informació: Els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars
d'aquesta contractació es podran obtenir a través de la pàgina web de la Societat (http://rocaumbert.com/perfil-del-contractant/),
on es determina el perfil del contractant, dins el període de presentació de proposicions, i a la plataforma de contractació pública
electrònica PIXELWARE (https://licitacioelectronica.granollers.cat/site/448523).

7.

Presentació de pliques. Els licitadors presentaran tres sobres virtuals per mitjans electrònics a través del portal indicat en el Plec
de Clàusules Administratives Particulars. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
El termini de presentació de pliques finalitzarà el dia 14 de desembre de 2020, a les 14:00 hores.

8.

Obertura de pliques: L’obertura dels sobres es portarà a terme a través de la plataforma electrònica i no serà pública atès que
s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el moment de l’obertura i garanteixen el secret de la informació.

9.

Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta en
relació qualitat-preu, es tindran en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

10. Condicions especials d'execució: Les establertes en la clàusula IX.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat
i publicat en el Perfil del Contractant”.

11. Solvència econòmica i tècnica: Per a l’acreditació de la solvència econòmica i tècnica es tindran en compte els criteris que
figuren en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat i publicat en el Perfil del Contractant.

12. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustada al model
de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.

Granollers, 27 de novembre de 2020,

Carles Ribell Toledano
Gerent
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
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