DEPARTAMENT DE COMPRES CORPORATIVES

ACTA D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
DE REGULACIÓ NO HARMONITZADA
(Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic)

Assumpte: Concurrència pública d’ofertes núm. 2110DE03
Contracte: Servei de steadicam per a programes diaris de la CCMA, SA
Empresa: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
Departament: Programes i continguts
Durada del contracte: 9 mesos
Valor estimat: 135.100,00 €, IVA no inclòs (servei TEM: 69.200,00 €; servei PB: 60.900,00 €;
modificacions contractuals: 5.000,00 €)
Import d’adjudicació: 133.370,00 €, IVA no inclòs (servei TEM: 67.470,00 €; servei PB:
60.900,00; modificacions contractuals: 5.000,00 €)
Publicació i presentació d’ofertes: de 13/10/2021 a 19/10/2021
Període de consultes: fins al 18/10/2021
Procediment derivat d’acord marc

La Mesa de contractació i l’òrgan de contractació declaren no tenir cap interès en el contracte,
ni amb cap dels participants en la licitació, i que no ha existit durant la tramitació del contracte
ni existeix en el moment de l’adjudicació, cap conflicte d’interessos que els impedeixi formar-ne
part.
OBJECTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la CCMA, SA del servei
d’estabilitzadors de càmera (steadicam) per als programes diaris que es realitzen als platós de
les seves instal·lacions a Sant Joan Despí i que precisen d’aquest servei. Es tracta
concretament de Planta baixa i Tot es mou.
El servei s’emmarca dins la concurrència 2105AM01, corresponent al servei de steadicam per
a les produccions de televisió de la CCMA, SA.
En data 13 d’octubre de 2021, es va donar accés a la licitació als proveïdors homologats del
servei de steadi, perquè presentessin la seva proposta abans de les 13:00 hores del dia 19
d’octubre.

OFERTES REBUDES
S’ha rebut oferta dels licitadors següents:
•
•

NICOLÁS LASARTE LÓPEZ
JOAN MORATÓ, SLU

(Barcelona)
(Santa Maria de Palautordera)

La Mesa de contractació es va reunir el dia 19 d’octubre, un cop acabat el termini de presentació
d’ofertes, per obrir el fitxer corresponent a l’equip d’operadors que es destinaran a la prestació
del servei. Ambdós licitadors el presenten de manera correcta. Per tant, es procedeix a fer la
valoració de les seves ofertes.

Pàgina 1

DEPARTAMENT DE COMPRES CORPORATIVES

VALORACIÓ DE LES OFERTES
S’han valorat les propostes presentades d’acord amb els criteris estipulats a la clàusula setena
del document de petició d’ofertes. El resum de les puntuacions obtingudes es detalla a la taula
següent:
Valoració subjectiva:

Operació
Capacitat
Aportacions
continuïtat
improvisació
artístiques
i fluïdesa
i reacció
(Fins a 20 punts)
(Fins a 20 punts)
(Fins a 20 punts)

TOTAL
PUNTS

NICOLÁS LASARTE LÓPEZ

17,50

17,50

18,00

53,00

JOAN MORATÓ, SLU

17,50

16,75

17,50

51,75

ALICIA CINEMATOGRÁFICA, SL

16,00

17,00

16,00

49,00

ADRIÀ ESCANILLA GRÀCIA

18,00

15,00

16,00

49,00

Valoració de l’oferta econòmica (Fins a 40 punts):
En l’obertura de l’oferta presentada per NICOLÁS LASARTE LÓPEZ s’observa que presenta
imports superiors als establerts al document de petició d’ofertes. Concretament el preu de
lloguer per sessió del programa Planta baixa establert al plec era de 350,00 € i l’oferta
presentada ha estat de 375,00 € i el preu per sessió del programa Tot es mou establert al plec
era de 400,00 € i l’oferta presentada ha estat de 425,00 €.
Per aquest motiu, la Mesa de contractació determina la seva exclusió del procediment, cosa
que se li comunica el dia 20 d’octubre de 2021.
La puntuació obtinguda pel licitador ha estat la següent:
Preu lloguer
Preu lloguer
Preu total d'una
d'una sessió PB d'una sessió TEM
sessió

JOAN MORATÓ, SLU

350,00 €

390,00 €

740,00 €

40,00

El resum de les puntuacions obtingudes pel licitador es detalla a la taula següent:
OFERTA
ECONÒMICA
JOAN MORATÓ, SLU

40,00
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CRITERIS
SUBJECTIUS
51,75

TOTAL
PUNTS

TOTAL
PUNTS
91,75
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
L’oferta presentada per l’empresa JOAN MORATÓ, SLU ha estat la proposta més ben valorada
d’acord amb el que estipula el plec de clàusules administratives particulars, i ha obtingut una
puntuació de 91,75 punts.
Per aquest motiu, la Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació que adjudiqui el
servei de steadi per a programes diaris a JOAN MORATÓ, SLU per un import de CENT
TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS SETANTA euros (133.370,00 €), IVA no inclòs, distribuïts
de la següent manera:
-

Import màxim del servei per al programa Planta baixa:: SEIXANTA MIL NOU-CENTS
euros (60.900,00 €), IVA no inclòs
Import màxim del servei per al programa Tot es mou: SEIXANTA-SET MIL QUATRECENTS SETANTA euros (67.470,00 €), IVA no inclòs
Import variable per a possibles modificacions contractuals: CINC MIL euros (5.000,00 €)

ACTES DE TRÀMIT
L’autorització per part de l’òrgan de contractació de la proposta d’adjudicació, facultarà a la
unitat gestora del contracte per resoldre l’adjudicació del contracte en favor de l’adjudicatari
proposat.

Sant Joan Despí, 21 d’octubre de 2021
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