ANUNCI DE LICITACIÓ
1. PODER ADJUDICADOR
Entitat Pública Empresarial Local TAC DOTZE
Número d’identificació fiscal: Q4300246H
Adreça: CARRER RAMON Y CAJAL, 70 PLANTA 1 –Edifici IMET- 43005 TARRAGONA
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 877604001 Fax: ---Adreça d’internet:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/tac12
Adreça electrònica: administracio@tac12.tv
2. OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ: en els mitjans electrònics i d’Internet indicats a l’apartat 1
d’aquest Anunci, o presencialment en les oficines del Consorci (persona de contacte: Amàlia
Berdajin Sanchez)
3. TIPUS DE PODER ADJUDICADOR I PRINCIPAL ACTIVITAT EXERCIDA:
Poder adjudicador NO Administració pública.
TAC DOTZE és una entitat pública empresarial local creada pel Consorci per a la Gestió de la
Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT), adscrita a la Presidència del
Consorci i amb la condició de medi propi i servei tècnic del Consorci TACOALT.
L’activitat principal de TAC DOTZE és el foment i la promoció de la comunicació local, gestionant
el canal de televisió local amb tecnologia digital inclòs dins del canal múltiple corresponent a la
Demarcació de Tarragona .
4. CÓDI NUTS DEL LLOC D’ENTREGA I INSTAL·LACIÓ: ES514
5. DESCRIPCIÓ DE LA LICITACIÓ /DIVISIÓ EN LOTS:
Objecte: servei de producció de programes, retransmissions esportives i espots publicitaris del
canal públic de televisió del Camp de Tarragona TAC12, d’acord amb l’Annex de Prescripcions
Tècniques.
Codi CPV: 92221000-6, serveis de producció de televisió
Valor estimat del contracte: 287.980 € (sense IVA)
Pressupost màxim de licitació: 84.700 € (IVA exclòs), per any de contracte
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Divisió en lots:
Lot 1 (56.500 €): La producció, durant els períodes d’estiu o/i tardor que es concreten a l’Annex
de Prescripcions Tècniques, dels següents programes: un magazín setmanal de temàtica general;
un magazín setmanal especialitzat en continguts culturals; un magazín de temàtica general diari;
i un programa setmanal de temàtica castellera.
Lot 2 (9.000 €): 15 retransmissions esportives de format petit al llarg de l’any.
Lot 3 (19.200 €): producció de 100 espots de publicitat a l’any, amb veus i punts de vista de
realització diversos.
6. VARIANTS: No es preveuen
7. DURACIÓ: dos anys, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
8. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
En el cas que l’empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de les Administracions Públiques o en el RELI, l’acreditació documental de la solvència serà en
funció del que consti en els registres sempre que es compleixi els mínims exigits en els plecs. Per
acreditar la inscripció cal presentar un certificat acreditatiu juntament amb una declaració
responsable del licitador en el que manifesti que les circumstàncies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variació. Tot i que l’empresa estigui inscrita en el
RELI o en el ROLECE, caldrà aportar la documentació demanada en aquest apartat que no consti
en l’esmentat registre o no sigui vigent.
Solvència tècnica i professional: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim
els tres últims anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests
(art. 90 lletra a, LCSP).
Valors mínims exigits: dues referències de contractes similars (excepte en el cas del Lot 2, que
bastarà amb una).
Solvència econòmica i financera, s’acreditarà pel següent sistema: art. 87.1 apartat a) LCSP:
volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte.
Valors mínims exigits: que el volum anual de negocis del licitador, en referència a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres (3) anys disponibles en funció de les dates de constitució o inici
de l’activitat de l’empresari i de presentació d’ofertes, sigui almenys de:
Per al Lot 1: 170.000 €
Per al Lot 2: 24.000 €
Per al Lot 3: 52.000 €
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S’acreditarà aquest requisit per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, en el cas que l’empresari hagi d’estar inscrit en aquest registre. En el cas contrari, per
mitjà de les comptes dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. En el cas
d’empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil el volum anual de negocis
s’acreditarà per mitjà dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:
Tipus de contracte: Serveis
Tramitació: ordinària
Procediment: Obert, amb diversos criteris d’adjudicació, NO subjecte a regulació harmonitzada.
SOBRE DIGITAL.
Òrgan de contractació: Consell d’Administració de l’EPEL Tac12
10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Clàusula 10 del plec de clàusules administratives i tècniques.
11. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES:
Quinze (15) dies naturals comptats des del dia següent al de publicació del present anunci en el
Perfil de Contractant. Presentació amb l’eina SOBRE DIGITAL. El termini de presentació de
pliques finalitzarà a les 14:00 hores del darrer dia.
12. TERMINI DURANT EL QUAL EL LICITADOR ESTARÀ OBLIGAT A MANTENIR LA SEVA OFERTA:
Dos (2) mesos a comptar des del dia següent al de l’obertura de les proposicions rebudes. Aquest
termini s’ampliaran a 15 dies quan es requereixi la tramitació del corresponent expedient perquè
es detecti l’existència de proposicions anormals o desproporcionades.
13. DATA, HORA I LLOC D’OBERTURA DE PLIQUES: La data i hora no està prefixada: s’anunciarà
en el Perfil. El lloc serà la seu de TAC DOTZE, indicada a l’apartat 1.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: podran assistir a l’obertura dels sobres B els
licitadors o els seus representants.
14. LLENGUES EN QUÈ HAURAN DE REDACTAR-SE LES OFERTES: Català o castellà.
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15. PRESENTACIÓ DE RECURSOS:
Es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, davant el Consell
d’Administració de l’EPEL o bé un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos
davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona.
Tarragona, a la data de la signatura digital
Firmado

39666999A digitalmente por
39666999A
XAVIER
XAVIER MARIA
MARIA
ABELLO (R:
ABELLO (R: Q4300246H)
2019.10.24
Q4300246H) Fecha:
13:45:08 +02'00'
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