Expedient 01/15: Contractació de servei. Servei de Comercialització dels Continguts Televisius .

Declaració de l'oferta més avantatjosa de la licitació del servei comercial de TAC12

Vist l'expedient de licitació aprovat per sessió del Consell d'Administració de 13
d'octubre de 2015 del contracte de serveis, per procediment negociat sense publicitat.
Vist que es van convidar a participar en el procés licitador:






Joaquim Espinosa Ricart (Quimeras RC/group),
Oscar Ramírez ( Avanti Grup de Comunicació),
Bettina Baudach,
Noemi Gay
Benigne Ríos .

Vist que només ha presentat oferta Benigne Ríos.
Vist l'informe emès pel Comitè d'experts que valoren el candidat Benigne Ríos Álvarez
amb un total de 55 punts d'acord amb els criteris subjectius que consten en el plec de
clàusules.
Vist que d'acord amb els criteris objectius li correspon la puntuació de 30 punts.
Sumant un total de 85 punts.
Atesos els articles 160 i 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
D'acord amb l'apartat 2 de la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, la competència com a òrgan de contractació correspon al Consell
d'Administració.
Per tot l'exposat es proposa al Consell d'Administració l'adopció de acord:
PRIMER.- Declarar com a oferta més avantatjosa en el procés de licitació del contracte
de servei comercial de Tac12, per un import de 14.400 € +IVA sumant un total de
17.424 € per un termini de 24 mesos més una possible pròrroga de 12 mesos.
SEGON.- Requerir el licitador que ha presentat l'oferta més avantatjosa per tal que,
dins del termini de deu dies hàbils presenti l'acreditació de dipositar la garantia
definitiva i aquells altres requeriments de capacitat i solvència que consten el en plec
de clàusules.
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