Exp. 2549/2020
Carme Díaz, Coordinadora d’Equipaments Comunitaris Municipals i l’Alcaldessa
en qualitat d’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Cunit emet el següent
informe de justificació de la contractació de material audiovisual per la Sala de
teatre del Casal Municipal.
1.- Justificació de la necessitat
La Sala del teatre del Casal Municipal de Cunit, té entre les seves funcions donar
suport a la cultura, mitjançant una programació estable continuada per al ciutadà. Per
garantir el correcte funcionament de les diverses activitats i complir amb els medis
tècnics necessaris que requereixen les diferents companyies proveïdores del mercat
actual, s’ha d’adquirir material audiovisual específic que permeti el desenvolupament
òptim de les produccions artístiques i culturals, entre d’altres consideracions.
L’Ajuntament no disposa actualment d’aquest material audiovisual professional, a la
sala del teatre del Casal Municipal.
2.- Objecte
L’adquisició de material de projecció d’imatge, tots els elements relacionats per la total
garantia de funcionament, la instal·lació i la posada en marxa de tot el material a la
Sala del teatre del Casal Municipal, i la formació al personal que manipula els
elements.
Elements objecte de la contractació:
-

1 PROJECTOR PROFESSIONAL

-

1 SUPORT DE PROJECTOR MULTIAJUSTABLE

-

1 CONMUTADORS HDMI 5X1CONMUTACIÓ AUTOMÀTICA I CAPACITAT

-

2 SELECTOR HDMI

-

ANCLATGES A BIGA IPN I/ PER PANTALLA AMB SUPORTS A MIDA

-

CABLEJAT CATEGORIA 6 DE LÍNIES PROJECTOR I ESCENÀRI AMB
CAIXETINS

-

INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS, POSADA EN MARXA I FORMACIÓ

3.- Divisió en lots
Per la naturalesa dels components objecte del contracte, és més eficient i econòmic
que sigui una única empresa la que porti a terme l’objecte del contracte de principi. Per
tant, no es pot dividir en lots.
32321200-Equip audiovisual., 32321300-Materiales audiovisuals
4.- Prestacions
A continuació es detalla:
-

MEDIAMBIENTAL:

Amb la finalitat de reduir les emissions contaminants d’efecte hivernacle causades pel
transport de mercaderies (des de la manufactura a l’emmagatzematge i la distribució),
els béns subministrats no hauran de superar els 1.000 Km de transport, llevat que
s’acrediti que ha estat efectuat, de manera significativa, amb mitjans de transport de
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DE CONTROL AVANÇADA

baix consum de combustible fòssil (elèctrics, híbrids, etc.) o que utilitzin energia
elèctrica d’origen renovable.
Els productes se subministraran en envasos reciclables o reutilitzables.
5.- Aspectes econòmics
Pressupost base de licitació: 13.310€ exclòs IVA INCLÒS
Valor Estimat del Contracte: 11.000€
b. Aplicació pressupostària: 0. 3370. 6190000 (altres inversions de reposició
Casal Municipal).
c. Finançament: Propi
6.- Durada del contracte
El contracte finalitzarà en el moment que estigui tot instal·lat, posat en marxa i el
personal format, tindrà una durada màxima de 3 mesos
Es fixa un termini d’execució de 1 setmana de muntatge i 4 hores de formació a
comptar des del dia següent a la data de signatura de l’acceptació de l’adjudicació.
7.- Pròrroga
Aquest contracte no contempla pròrroga.
8.- Modificació del contracte
Aquest contracte no contempla modificacions
9.- Criteris de valoració
9.1.CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA (fins a 100 punts)
1. Proposta econòmica (fins 100 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:
 L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.

 La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta
més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

De conformitat amb l’article 145 LCSP 7/2019, els productes estan perfectament
definitis al plec de condicions tècniques i no és possiible variar els terminis d'entrega ni
introduir modificacions de cap classe al contracte, per la qual cosa l'únic factor
determinant és el preu
Carme Díaz Rite

L’òrgan de contractació

Coordinad. d’Equip.Comunitaris

M. Dolors Carreras i Casany
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 S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació

