DIRECCIÓ DE COMPRES

ACTA D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
DE REGULACIÓ NO HARMONITZADA
(Llei 9/2017, de contractes del sector públic)

Assumpte: Contracte derivat d’acord marc núm.2002DE02
Concepte: Lloguer d’equips d’il·luminació per al programa El suplent
Empresa: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
Departament: Programes i continguts
Durada: 7 mesos
Valor estimat: 14.000,00 € (Subministrament: 12.000,00 € + Modificacions: 2.000,00 €)
Import adjudicat: 13.960,00 € (Subministrament: 11.960,00 € + Modificacions: 2.000,00 €)
Procediment derivat d’un acord marc
L’Òrgan de contractació declara 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 li impedeixi formar-ne part.

OBJECTE:
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació, per part de la societat mercantil
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del lloguer
d’equips d’il·luminació per al programa El suplent, com a contractació derivada de l’acord
marc núm. 1806AM01- lloguer d’equips d’il·luminació (lot 2).
En data 24 de febrer de 2020, es va enviar, per correu electrònic, el document de petició
d’ofertes del lloguer als proveïdors homologats de l’acord marc 1806AM01 – lot 2 -lloguer
d’il·luminació convencional-, perquè presentessin la seva proposta abans de les 13:00
hores del dia 2 de març.
OFERTES REBUDES:
Finalitzat el període de recepció d’ofertes, s’ha rebut oferta d’un únic licitador:
•

ALUZINE RENTALS, SLU

(Sant Boi de Llobregat)

En data 27 de febrer, l’empresa ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS, SA ens fa arribar escrit
declinant la seva participació al concurs.
En l’obertura de les propostes, s’observa que l’empresa ALUZINE RENTALS, SLU presenta
en el seu Annex 1 el mateix equipament que el proposat per la CCMA, SA, així com els
perfils professionals adients. Per tant, es procedeix a fer la valoració de la seva oferta.
VALORACIÓ DE LES OFERTES:
Tal com consta a la clàusula setena del document de petició d’ofertes, la valoració de les
propostes es realitza únicament a partir del criteri econòmic.
El resum de puntuació obtinguda, queda detallat a la taula que es mostra a continuació:
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ALUZINE RENTALS, SLU

PREU D'UNA
GRAVACIÓ

PUNTS

2.990,00 €

100,00

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ:
L’oferta presentada per l’empresa ALUZINE RENTALS, SLU compleix els requeriments
establerts al document de petició d’ofertes, i ha estat l’única rebuda.
Per aquest motiu, es proposa contractar el lloguer d’equips d’il·luminació per al programa El
suplent, a l’empresa ALUZINE RENTALS, SLU, per un import de TRETZE MIL NOUCENTS SEIXANTA euros (13.960,00 €), IVA no inclòs, repartits de la següent manera:
•
•

Import del lloguer: ONZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA euros (11.960,00 €),
IVA no inclòs.
Import variable per a possibles modificacions contractuals: DOS MIL euros
(2.000,00 €), IVA no inclòs.

Sant Joan Despí, 3 de març de 2020

