INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ESTILISME I
MAQUILLATGE PER AL PERÍODE SETEMBRE-DESEMBRE 2019
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL
Expedient 29/2019
1. Objecte del contracte i CPV
L’objecte d’aquest contracte és els serveis d’estilisme i maquillatge per al període
setembre-desembre 2019 de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL).
CPV: 98320000-2, serveis de perruqueria i tractament de bellesa.
2.

Justificació del contracte

La incoació de la contractació respon a la necessitat que té la XAL de contractar els serveis
d’estilisme, perruqueria i maquillatge per als programes que s’inclouran a la graella
televisiva des de setembre fins a desembre de 2019, realitzats tant des de les instal·lacions
de la XAL com d’altres ubicacions on s’efectuï l’enregistrament o emissió en directe dels
programes.
La XAL no disposa dels mitjans humans i materials necessaris per a la realització de
l’objecte del present contracte, per la qual cosa és procedent realitzar la contractació d’una
empresa externa.
L’àmbit de la gestió d’aquest contracte no es pot dividir per lots, ja que donades les seves
característiques faria l’execució de les tasques encarregades excessivament difícil i més
onerosa des del punt de vista tècnic, i la necessitat de coordinar els diferents contractistes
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada
del contracte.
3. Càlcul de pressupost base de licitació del contracte
L’import de licitació del contracte és de DINOU MIL VUIT-CENTS UN EUROS (19.801.-€),
sense IVA, per la part fixa, i ONZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (11.885.€), sense IVA, per la part variable, que es determina per la totalitat dels costos directes i
indirectes, i anirà a càrrec del pressupost de l’any 2019.
El pressupost net desglossat és el següent:
PART FIXA:
Programa
Castells en Xarxa

Servei
1.040.-€
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Quilometratge Total
273.-€
1.313

On Tot Comença
Notícies en Xarxa – edició matí
Connecti.cat
The Weekly Mag
En Joc dilluns
En Joc diumenge
TOTAL PART FIXA

960.-€
6.840.-€
3.800.-€
4.320.-€
800.-€
1.360.-€

408.-€

1.368.-€
6.840.-€
3.800.-€
4.320.-€
800.-€
1.360.-€
19.801.-€

PART VARIABLE
Programa
Servei
[Previsió] 30 serveis retransmissions i 8.250.-€
especials
[Previsió] 17 programes magazín
3.060.-€
itinerant dissabte/diumenge
TOTAL PART VARIABLE

Quilometratge Total
115.-€
8.365.-€
460.-€

3.520.-€
11.885.-€

4. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és de TRENTA-UN MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS
(31.686.-€) euros, sense IVA.
Any

VE prestació

2019
TOTAL

31.686.-€
31.686.-€

VE
eventuals SUMA
pròrrogues
0.-€
31.686.-€
0.-€
31.686.-€

5. Durada del contracte
El contracte entrarà en vigor a la data de formalització del contracte i serà vigent fins el 31
de desembre de 2019, sense possibilitat de pròrroga.
6. Requisits de capacitat, solvència tècnica o professional, i solvència
econòmica i financera
Donades les característiques i l’import del contracte es considera adient exigir la solvència
tècnica i econòmica següent per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions derivades
del present contracte.
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera següent:
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Mitjans:
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals.
Es requereix aquesta assegurança per tal de poder cobrir els possibles danys personals,
materials o conseqüencials que involuntàriament pugui ocasionar el contractista degut a
errors, omissions, incompliments o negligències.
Import mínim:
Assegurança RC: import igual o superior a 100.000€.
Acreditació documental:
S’aportaran certificats i documents entre els següents: certificat d’assegurança per riscs
professionals.
També ha de comptar amb la solvència tècnica o professional:
Mitjans:
Relació dels principals serveis realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim els últims tres anys, en el
que s’indiqui import, data i destinatari, públic o privat dels mateixos.
Aquest exigència es deu a la necessitat que el contractista acrediti el nivell d’experiència i
els recursos humans i tècnics necessaris per a executar el contracte amb el nivell requerit
de qualitat.
Mínim:
Serà necessari acreditar la realització com a mínim de tres contractes relacionats amb
l’objecte de la contractació durant els darrers tres anys de manera satisfactòria.
Acreditació documental:
S’aportaran certificats de bona execució acreditatius dels serveis realitzats emesos per
l'ens contractant.
7. Criteris d’adjudicació de les ofertes
La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa
per la XAL es realitza d’acord amb un únic criteri d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat-preu.
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En la present contractació s’estableix un únic criteri avaluable automàticament:
Criteri
Preu ofertat

Puntuació màxima
100 punts

S’estableix un únic criteri d’adjudicació donat que no hi ha cap component o funcionalitat
que mereixi ser puntuada de manera especial.
8. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202.2 LCSP s’estableix com a condició especial d’execució del
contracte el compliment per part de l’empresa licitadora d’alguna de les que s’enumera a
continuació:
Consideracions mediambientals:



Compromís de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Manteniment i millora dels valors mediambientals que puguin veure’s afectats per
l’execució del contracte.

Consideracions socials:



Disposar d’un pla d’igualtat efectiva entre homes i dones en el desenvolupament de
la carrera professional.
Disposar d’un pla de conciliació de la vida familiar i laboral.

9. Penalitats per la demora en les prestacions
Cas que la XAL opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
-

Per incompliment de l’objecte del contracte, s’imposarà: Una penalitat diària del 2%
del preu del contracte.

-

Per l’incompliment o compliment defectuós dels serveis, d’acord amb les
característiques establertes en els presents plecs o en l’oferta de l’adjudicatari, una
penalitat del 5% del preu de la part defectuosa, sempre que sigui imputable al
contractista.

El conjunt total de les penalitats no podrà excedir del 10% del pressupost del contracte
derivat.
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10. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants
de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

L’incompliment per qualsevol de les parts de qualsevol obligació contractual, sense
perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.

-

L’incompliment de les obligacions principals següents:
a) Retards reiterats en l’hora d’inici de la prestació del servei.
b) Manca d’adequació de la qualitat dels serveis a l’oferta presentada inicialment per
l’adjudicatari.

En cas que la programació prevista en els presents plecs es vegi suprimida en més d’un
20%, la XAL, prèvia comunicació per escrit a l’adjudicatari amb una antelació d’un (1) mes,
podrà resoldre el contracte anticipadament.

Per tot això,
ES SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal d’iniciar la contractació que té per
objecte la contractació dels serveis d’estilisme i maquillatge per al període setembredesembre 2019 de la Xarxa Audiovisual Local, per un import màxim de TRENTA-VUIT MIL
TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS (38.340,06.-€), IVA inclòs.

Barcelona, 8 de juliol de 2019

Miquel Herrada
Cap de l’Àrea d’Operacions
Xarxa Audiovisual Local, S.L.
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