INFORME SOBRE ELS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA DE LES
OFERTES REBUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER D’UNITATS
MÒBILS D’ALTA DEFINICIÓ AMB CAPACITAT FINS A 6 CÀMERES PER A
LES PRODUCCIONS DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA
- EXPEDIENT NÚM.2103AM02 -

1. INTRODUCCIÓ
En aquest informe presentarem el grau de compliment, per part de les empreses licitants, dels
criteris tècnics i qualitatius, així com la valoració de les propostes presentades de l’expedient
CPO 2103AM02.
2. EMPRESES LICITANTS
S’ha rebut oferta dels següents licitadors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DRAC BROADCAST SERVICES, SL
ETV-LLOBREGAT TV, SL
JM AUDIOVISUAL, SL
PRODUCCIONS HIGHVIDEO, SL
PROYECTO POLARIS COMUNICACIÓN, SL
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, SL
SOBATECH GROUP,SL
SOCIEDAD EUROPEA DE UNIDADES MÓVILES, SL
VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES, SL

(Leganés)
(Esplugues de Llobregat)
(Palporta)
(Sant Cugat del Vallès)
(València)
(Pozuelo de Alarcón)
(Vilafant)
(Barcelona)
(Leganés)

3. SOBRE A
La mesa de contractació es va reunir el dia 3 de maig de 2021 per obrir el sobre A, relatiu a la
documentació administrativa. Els licitadors presenten correctament el Formulari del Document
Europeu Únic de Contractació.
4. SOBRE B. VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES
La Mesa de contractació es va reunir el dia 4 de maig de 2021 per obrir el sobre B,
corresponent a la documentació relativa als criteris de valoració subjectiva.
4.1. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A INFORMACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
A la clàusula novena del plec de clàusules administratives s’indicava que s’havia d’aportar:
INFORMACIÓ TÈCNICA:
Com a requisit previ a la valoració dels criteris subjectius i com a informació tècnica
sobre els requeriments sol·licitats al plec de prescripcions tècniques els licitadors hauran
d’aportar la documentació següent al sobre B que en cap cas serà puntuada:
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Llista que contingui el detall de tot l’equipament que el licitador assignarà al lloguer,
d’acord amb els requeriments sol·licitats al plec de prescripcions tècniques, segons
Annex 1.
La informació continguda a l’annex ha de coincidir amb la de la /les unitat/s mòbil/s que
el licitador posi a disposició del contracte. Caldrà indicar el model i la matrícula del/s
vehicle/s.
Si la documentació aportada pels licitadors no supera els llindars mínims de qualitat
exigibles per no reunir els requeriments tècnics mínims sol·licitats, es considerarà que la
proposta no és vàlida i serà exclosa del procediment. La CCMA, SA, en cas d’exclusió,
informarà de manera raonada en un informe tècnic els motius d’aquesta exclusió.

De l’anàlisi de la documentació aportada pels licitadors, des de la unitat gestora del contracte,
s’arriba a la conclusió que totes les propostes presentades compleixen amb els requeriment
tècnics demanats per part de la CCMA, SA.
Per tant, es procedeix a fer la valoració dels criteris subjectius.
4.2. CONCEPTES A VALORAR

S’han valorat les propostes presentades d’acord amb els criteris estipulats a la clàusula onzena
del plec de clàusules administratives.
C) Valoració dels criteris de valoració subjectiva (Fins a 35 punts):
La valoració subjectiva es farà a partir de la informació que la CCMA, SA obtingui del
document redactat pels licitadors descrivint els següents aspectes tècnics:
C.1. Capacitat de la taula de so per generar més d'un programa i que tingui capacitat
d’importar àudios (Fins a 10 punts)
C.2. Sistemes de comunicació adients per a l’adequada realització del servei en què es
demana (Fins a 15 punts):
- Cada canal de comunicació ha de ser individualitzat
- Línies separades per l’adequada realització del servei amb redactorscomentaristes, càmeres, operadors d’àudio, operador de replay i tècnica
C.3. Sistema de replays de cadascuna de les mòbils (Fins a 10 punts)
El licitador descriurà en el document els aspectes sol·licitats en aquest apartat.
El nombre de pàgines màxim del document que inclogui la descripció dels punts
C.1., C.2. i C.3, és de dos, escrits amb lletra Arial 10. No es valoraran els fulls que
excedeixin aquest màxim.
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4.2. VALORACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA
A partir de la informació aportada s’extreu el següent:
L’empresa ETV-LLOBREGAT TV, SL inclou com a document per a la realització de la valoració
subjectiva, un escrit en què indica que no pot oferir cap característica superior, per la qual cosa
no es poden valorar els criteris subjectius indicats i en conseqüència rep 0 punts en cadascun
dels criteris subjectes a valoració.
A continuació, es detalla la valoració corresponent a la resta de licitadors.
4.2.1. Capacitat de la taula de so per generar més d’un programa i que tingui capacitat
d’importar àudios:
Les mòbils presentades per SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, SL; PROYECTO
POLARIS COMUNICACIÓN, SL i VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES, SL ofereixen un
mesclador d’àudio amb 32 canals, xifra superior als 24 que se sol·licitaven al plec de
prescripcions tècniques. A més acrediten que poden generar més d’un programa i importar
àudios. Per aquest motiu, obtenen 10 punts.
PRODUCCIONS HIGHVIDEO, SL i SOBATECH GROUP,SL, ofereixen un mesclador d’àudio
amb 40 i 32 canals respectivament i també acrediten que poden generar més d’un programa.
En canvi, no s’ha trobat informació respecte a la capacitat d’importar àudios. Per aquests
motius, obtenen 7 punts.
DRAC BROADCAST SERVICES, SL i JM AUDIOVISUAL, SL ofereixen un mesclador d’àudio
amb 32 canals, sense que es pugui deduir cap altra informació valorable dels mescladors que
ofereixen. Per aquest motiu, obtenen 5 punts.
Finalment, de la informació aportada per SOCIEDAD EUROPEA DE UNIDADES MÓVILES, SL
no es pot sostreure que aporti cap prestació superior susceptible de ser valorada, per la qual
cosa obté 0 punts.

4.2.2. Sistemes de comunicació adients per a l’adequada realització del servei
Les empreses DRAC BROADCAST SERVICES, SL; SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON,
SL; PRODUCCIONS HIGHVIDEO, SL; PROYECTO POLARIS COMUNICACIÓN, SL;
SOBATECH GROUP,SL i VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES, SL ofereixen sistemes que
presenten un alt nivell tècnic i permeten comunicar-se simultàniament amb diversos
interlocutors sense interferir amb altres comunicacions. Totes les ofertes obtenen 15 punts.
En canvi, de les descripcions tècniques aportades per JM AUDIOVISUAL, SL i SOCIEDAD
EUROPEA DE UMS, SL no es pot extreure cap informació referida al què es demanava per
valorar, ni cap de les dues empreses fa una explicació dels apartats a puntuar. Per aquest
motiu obtenen 0 punts.
4.2.3. Sistema de replays
Les empreses DRAC BROADCAST SERVICES, SL; SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON,
SL; PROYECTO POLARIS COMUNICACIÓN, SL; SOCIEDAD EUROPEA DE UNIDADES
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MÓVILES, SL i VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES, SL ofereixen el sistema de replays
EVS que és el sistema broadcast de referència dins del mercat audiovisual europeu per a
emmagatzematge i repetició de jugades. Tots ells obtenen 10 punts.
SOBATECH GROUP,SL aporta un sistema Dyno, també vàlid com a sistema de replay però
amb prestacions inferiors al sistema EVS. En l’actualitat aquest sistema ja no es comercialitza.
Obté 7 punts.
PRODUCCIONS HIGHVIDEO, SL ofereix VMIX. Es tracta d’un sistema també amb prestacions
inferiors a l’EVS (emmagatzemament, gestió de repetició de jugades, base de dades, back up
davant possibles fallades, etc). Per tots aquests motius obté 7 punts.
JM AUDIOVISUAL, SL no aporta cap mena d’informació per poder valorar aquest aspecte.
Obté 0 punts.

4. CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ QUALITATIVA
Un cop feta la valoració segons l’establert a la clàusula onzena del plec, la puntuació que han
obtingut els diferents licitadors ha estat la següent:

Capacitat taula so
(fins a 10 punts)

Sistemes de
comunicació
(fins a 15 punts)

Sistem a de replays
(fins a 10 punts)

Total
punts
valoració
subjectiva

DRAC BROADCAST SERVICES, SL

5,00

15,00

10,00

30,00

ETX LLOBREGAT TV, SL

0,00

0,00

0,00

0,00

JM AUDIOVISUAL, SL

5,00

0,00

0,00

5,00

PRODUCCIONS HIGHVIDEO, SL

7,00

15,00

7,00

29,00

PROYECTO POLARIS COM., SL

10,00

15,00

10,00

35,00

SERV. AUD. OVERON, SL

10,00

15,00

10,00

35,00

SOBATECH GROUP, SL

7,00

15,00

7,00

29,00

SOC. EUROPEA DE UMS, SL

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

15,00

10,00

35,00

VAV CÍA DE PRODUCCIONES, SL

Francesc Ortega Marquès

Sant Joan Despí, 10 de juny de 2021
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