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ANUNCI PER A LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT,
SUPORT I ACTUALITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT TÈCNIC (HARDWARE, SOFTWARE I
SISTEMES AUXILIARS) PER A LA RENOVACIÓ I LA MIGRACIÓ CAP A HD DELS SISTEMES
DE PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ DE NOTÍCIES I PROGRAMES, I DEL SISTEMA DE
CONTINUÏTAT DE CANAL TERRASSA, MITJÀ DE COMUNICACIÓ PÚBLIC LOCAL
GESTIONAT PER LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, S.A.

REF. EXP. 01/2022
Descripció de la prestació:
Subministrament, instal·lació, manteniment, suport i actualització de l’equipament tècnic (hardware,
software i sistemes auxiliars) per a la renovació i la migració cap a HD dels sistemes de producció i
realització de notícies i programes, del sistema de realització i del sistema de continuïtat de Canal
Terrassa, mitjà de comunicació públic local gestionat per la Societat Municipal de Comunicació de
Terrassa, S.A. (Contracte mixt de subministrament i serveis assimilat a subministrament).
Pressupost de licitació: 305.785,12 euros (IVA no inclòs).
Durada del contracte: el termini màxim per al lliurament, instal·lació i posada en marxa del
material contractat és de 3 (tres) mesos des de la signatura del contracte. El termini del servei de
manteniment associat és de 4 anys. Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que
presentin un import o termini de lliurament superior al de l'execució del contracte.
No es preveu la pròrroga del contracte.
Àmbit Geogràfic: Terrassa (Catalunya)
Termini i presentació d’ofertes: es farà per mitjans electrònics exclusivament a través de la
plataforma habilitada: http://licitacions.terrassadigital.cat/
El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dia 20/06/2022 a les 17:00 hores.
Valor estimat del contracte: segons plecs.
Procediment d'adjudicació: obert harmonitzat (article 21 de la LLCSP).
Obertura de pliques: l’obertura de pliques es farà a partir del dia 21/06/2022 a les 9:00 hores.
Paràmetres de consideració d’oferta anormalment baixa: segons plecs 10%
Es preveuen modificacions als plecs: No
Reserva social: No.
Divisió en lots: No.
DOUE: Sí https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6474419
S’accepten Variants: No
Codi CPV-2008: Codi núm. 51310000-8 Servicios de instalación de equipos de radio, televisión,
sonido y vídeo.
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Garantia provisional: No s'exigeix.
Garantia definitiva: 5% del pressupost d'adjudicació.
Termini de garantia: 4 anys, amb les especificacions que consten en els plecs.
Cessió del contracte: restringida a allò establert als plecs.
Revisió de preus: No procedeix.
Penalitats per incompliment: segons plecs.
Causes de resolució del contracte: segons plecs.
Visita a les instal·lacions:
Les empreses interessades en presentar la seva oferta poden fer una visita a les instal·lacions de
Canal Terrassa el dia i hora següents: 03/06/2022 a les 10:00 hores.
Als efectes de planificació d’aquestes visites, per raons logístiques i de prevenció , es demana que
prèviament es comuniqui via correu electrònic a l'adreça: administracio@terrassa.cat. Es donarà
cita prèvia a una hora concreta. El nombre de representants per empresa interessada es limitarà a
dues persones.
La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. es reserva la facultat de fer un canvi en la
data i hora de la visita per raons justificades, procedint-se en aquest cas a donar-ne la corresponent
publicitat.

Signat,

Montserrat Prat Bravo
Gerent

Josep Manuel Rodríguez Rodríguez
Conseller Delegat

