DECLARACIÓ DE L'OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA PRODUCCIÓ DELS INFORMATIUS I
ALTRES SERVEIS AUDIOVISUALS DEL CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ TAC12.
Vist l'expedient de licitació aprovat per sessió del Consell d'Administració de 31 de
maig de 2016 del contracte de serveis, per procediment obert.
Vist que es van presentar les següents empreses:
-Iniciatives Televisió S.L.
-Mediaframe Produccions S.L.
-Lleida Pirineus Media Holding i Tamediaxa.
Vist l'informe de valoració dels criteris subjectius del Comitè d'experts.
Vista l'acta de la Mesa de contractació on consta la puntuació final:

RESUM DELS CRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTIU
+OBJECTIUS
Criteris Subjectius
Criteris Objectius
TOTAL VALORACIÓ

40
60
100

Iniciatives
Televisio

Mediaframe
Produccions

12,5
59,08
71,50

20
60
80

Lleida Pirineus
Media Holding i
Tamediaxa
18
59,68
77,68

Vist que la Mesa de contractació proposa a aquest Consell d'administració la
declaració de l'oferta econòmicament més avantatjosa a MEDIAFRAME
PRODUCCIONS S.L. amb un total de 80,00 punts per un import de 1.158.995,52€.
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 del següent acord:
PRIMER.- Declarar com a oferta més avantatjosa en el procés de licitació del contracte
de serveis per a la producció dels informatius i altres serveis audiovisuals del canal
públic de televisió TAC12 a MEDIAFRAME PRODUCCIONS S.L. per un import de
1.158.995,52€.
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.
Tarragona, 12 de juliol de 2016

