INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT EVOLUTIU DE LES APLICACIONS DEL SISTEMA DE
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DIGITION DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE
MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Objecte del contracte és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA. del servei de manteniment evolutiu dels aplicatius lligats als
sistema de producció audiovisual Digition per al 2020.
Els requeriments tècnics del servei es descriuen en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la
582950 i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de
la Comissió Europea és la 72267000-5.
Divisió del contracte en Lots:
Aquest contracte no es pot dividir en lots perquè per la realització de les diverses
prestacions i funcions compreses en el seu objecte, la seva divisió dificultaria la
correcte execució del mateix des d’un punt de vista tècnic.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.

2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFERLES
La CCMA,SA disposa del sistema de producció audiovisual Digition, que dóna suport a
la producció audiovisual de TVC. El sistema Digition està en continua evolució per
integrar nous fluxes de treballs que requereixen evolució dels aplicatius actuals,
desenvolupament de nous aplicatius o integració amb sistemes tercers.
El servei contractat estava orientat al desenvolupament d’aplicatius molt lligats a la
producció audiovisual, per tant, molt específics en quan al coneixement de les
tecnologies a conèixer per implementar-los i molt integrats amb sistemes de producció
audiovisual com matrius, mescladors, equips de rotulació, sistemes de playout,
sistemes de redacció de noticies, etc...
La finalitat del servei és la següent:




Donar el servei de resolució d'incidències associades als aplicatius.
Donar el servei d'evolució dels aplicatius per realitzar integracions amb els
nous sistemes implantats dins de TVC.
Donar el servei de desenvolupament de noves funcionalitats dins dels
aplicatius, segons les necessitats associades als fluxes de treball de TVC.

El període de contractació del servei seria des de l’1 gener del 2020 al 31 de
desembre del 2020.

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte és de 85.000€ IVA no inclòs

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada d’un any.
Es preveu que el contracte iniciï la seva vigència el dia 1 de gener de 2020

5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant els documents següents:
1. Volum anual de negoci de l’empresa referit al millor exercici d’entre els 3 últims
exercicis disponibles en funció de la data d’inici d’activitats de l’empresa, igual
o superior a 65.000€.
El volum de anual de negoci s’acreditarà, a més de amb la declaració responsable,
mitjançant la presentació de la documentació següent:
a) Societats que tinguin obligació de presentar comptes anuals:
- Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
corresponent a cada un dels 3 últims exercicis amb inclusió del
comprovant del dipòsit dels comptes al registre.
Els comptes hauran d’estar revisats per un auditor de comptes sempre i quan no
estiguin exceptuats d’aquesta obligació, circumstància que hauran d’acreditar
convenientment.
b) Empresaris i altres entitats amb personalitat jurídica que no tinguin obligació de
presentar comptes anuals:
-

Impost de Societats corresponent a cada un dels 3 últims exercicis.

c) Declaració-resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (Model 390).

En qualsevol cas quan la societat presenti en els darrers comptes una situació de
desequilibri patrimonial, haurà de presentar un balanç tancat a la data de presentació
de la declaració responsable auditat que certifiqui que en aquesta data s’ha restituït
l’equilibri patrimonial.

SOLVÈNCIA TÈCNICA:
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la documentació següent:


Descripció de les instal·lacions on es desenvoluparà el servei i dels mitjans
tècnics que posaran a disposició del contracte per garantir la qualitat del servei,

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 156 i següents, el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert.
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:

CRITERIS DE VALORACIÓ
Oferta econòmica
Proposta tècnica

PUNTUACIÓ
Fins a 50 punts
Fins a 50 punts

8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és Paco Sanchez, Cap del SECA, i la coordinadora del
contracte és Bea Aguilar del departament d’enginyeria.

Paco Sánchez Jiménez
Cap SECA
Sant Joan Despí, 27 d’otubre de 2019

