INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MONITORATGE TÈCNIC DE LA 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 del subministrament de monitoratge tècnic per equipar el
nou estudi d’alta definició del CPA del mitjà televisió de la CCMA, SA.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 2640
i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea és la 32320000-2.
Divisió del contracte en Lots:
El contracte no es pot dividir en lots perquè l’equipament a adquirir constitueix una sola
unitat funcional, 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 SATISFER-LES
2.1. Fets
Per la realització i control tècnic del nou estudi d’alta definició del CPA, cal disposar de
monitoratge tècnic específic, que compleixi uns requisits tècnics concrets, tan pel que
fa per la seva fiabilitat com per haver d’oferir els nivells òptims subjectius de qualitat de
visionat requerits per l’equip tècnic de de la CCMA, SA.
És per això que s’ha fet un estudi exhaustiu de les necessitats i requeriments que han
d’acomplir tots els elements d’aquesta licitació.
2.3. Necessitats
Aquests monitors han de complir amb uns requeriments molt rigorosos en quant a la
mida, la qualitat d’imatge, la lluminositat, la definició, els angles de visionat i reflexes.
També és imprescindible que les mides s’adeqüin al mobiliari del futur estudi i a la
coherència amb la resta de monitoratge de la sala, així com al lloc de treball on
s’ubicaran.
Així mateix, es busca homogeneïtat amb el material ja existent a la CCMA, SA per tal
de tendir a la unificació d’operativa dels treballadors, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia
i practicitat en la posada en marxa i posterior operació dels sistemes.

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte és de VINT MIL EUROS (20.000 €), IVA no inclòs.

4. TERMINI DE LLIURAMENT
El subministrament es realitzarà en un termini màxim d’1 mes a comptar de l’endemà de
la data de la formalització del contracte d’adjudicació.
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Per aquest tipus de procediment s’eximeix els licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional.
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. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és Ignasi Jauset, i el coordinador del contracte és Nerea
Pomés.
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