PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE LA AMPLIACIÓ DE LES TARGETES DE PROCESSAT DE
VIDEO DEL CENTRE DE PRODUCCIO D’AUDIOVISUALS DE LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.
- PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICATEXPEDIENT NÚM. 1811MS02

PRIMERA.- RÈGIM JURÍDIC
El contracte es regirà per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
(en endavant LCSP), el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i addicionalment
també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de
Catalunya.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA de conformitat amb l’article 3.3 apartat
d) de la LCSP i als efectes de la seva activitat contractual, té la consideració de poder
adjudicador i, per tant, té reconeguda la capacitat de convocar aquesta concurrència pública
d'ofertes.
En tot cas aquest contracte té la consideració de privat i es sotmet als principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
El desconeixement per part del contractista de les condicions establertes en aquest plec de
condicions administratives particulars i de qualsevol altre document que pugui tenir aplicació
en l'execució de la cosa pactada, no eximirà els licitadors del seu compliment.
SEGONA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta licitació es la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, S.A. (en endavant CCMA SA) del subministrament de l’ampliació de les
targetes de distribució de vídeo del Centre de Producció d’Audiovisuals del Mitjà Televisió
(en endavant CPA).
El subministrament consisteix en els següents elements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 targetes Lynx model O RX 5800
3 targetes Lynx model O TX 5840
6 targetes Lynx model OH-TT-1-Y-LC
1 targeta Lynx model DVD 5820
8 minimòduls Lynx model O RR 1802-2
3 minimòduls Lynx model O TT1812-1
1 minimòdul Lynx model O TX 1712-2LC
1 minimòdul Lynx model O RX 1702-1 LC
2 rack yellobrik per 14 minimòduls model R FR 1000-1
4 fonts alimentació Lynx model R PS 1120 EU
1 Bastidor 2 RU Lynx model RFR 5018
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•

1 font redundan Lynx model RPS 5018

La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 2640 i
la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió
Europea és la 32330000-5
Divisió del contracte en Lots:
El contracte no es pot dividir en lots perquè el subministrament consisteix en l’ampliació d’un
únic sistema de distribució i processat de vídeo.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.
TERCERA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte es de DISSET MIL EUROS (17.000 €) IVA no inclòs.
QUARTA.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació és de DISSET MIL EUROS (17.000 €), més el 21% d’IVA,
això fa un total de VINT MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS (20.570 €).
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest
contracte.
CINQUENA.- TERMINI DE LLIURAMENT
El subministrament es realitzarà en un termini màxim de 2 setmanes a comptar de l’endemà
de la data de la formalització del contracte d’adjudicació.

SISENA.- CAPACITAT PER CONTRACTAR
Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin
plena capacitat d'obrar, no estiguin incloses en cap de les circumstàncies descrites en
l’article 71 de la LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera, tècnica i
professional.
Els concurrents hauran d’estar habilitats professionalment per la realització de l’activitat que
constitueix l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals.
La CCMA, SA podrà contractar amb Unions d'Empresaris que es constitueixin temporalment
a l'efecte, sense que sigui necessària la formalització d'aquestes en escriptura pública fins
que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquests empresaris quedaran obligats
solidàriament davant CCMA, SA i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que del contracte
es derivin fins a l'extinció del mateix, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats
que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa.
Als efectes de la licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió
temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i la participació
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de cadascun, com també que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal si resulten adjudicataris del contracte. En les unions temporals d’empresaris cada
un dels que la componen ha d’acreditar la seva capacitat i solvència d’acord amb el que
estableix el present plec. A efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal,
s’acumulen les característiques acreditades per a cada un dels seus integrants.
La durada de les Unions Temporals d’Empresaris haurà de ser, com a mínim, la
durada del contracte fins a la seva extinció.
SETENA.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les propostes s’hauran de presentar abans de les 23:59 hores del dia 21 de novembre
de 2018, únicament i exclusiva per mitjà telemàtic a la Plataforma de la Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya des del perfil del contractant de la CCMA, SA.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCMASA
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Els licitadors hauran d’indicar a l’assumpte el text: “Oferta CPO 1811MS02” i hauran
d’adjuntar el document següent en un únic fitxer:
-

Fitxer 1:
L’import de l’oferta econòmica que s’adequarà al model de l’Annex 1.
En l’import s’entendran compresos a tots els efectes els impostos i despeses de
qualsevol índole que gravin l’execució del servei, llevat de l’IVA que es desglossarà
a part.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
de conèixer clarament el que es considera fonamental per a valorar-les.
Cada licitador només podrà presentar una única proposició.

Les proposicions presentades fora de termini o que no es presentin segons el format indicat
en el paràgraf anterior no seran admeses sota cap concepte.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se a la CCMA, SA
per sol·licitar aclariments sobre els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes
i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil
de contractant de la CCMA, SA:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCMASA
Les empreses interessades podran formular consultes a la CCMA, SA fins el dia 19 de
novembre de 2018.

VUITENA.- VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
La unitat gestora del contracte seleccionarà el licitador que en conjunt faci la millor proposició
en base a la relació qualitat preu, tenint en compte com a únic criteri de valoració l’import de
l’oferta econòmica.
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Valoració de l’oferta econòmica (Fins a 100 punts):
Per valorar el criteri objectiu de l’oferta econòmica, les ofertes seran puntuades rebent la
màxima puntuació l’oferta més baixa i la resta disminuint la puntuació proporcionalment a
l’augment de les respectives ofertes i d’acord amb la següent fórmula: p=N·(m/n) on p
representa la puntuació resultant, N és la puntuació màxima que es pot obtenir, m és l’oferta
més econòmica i n el preu de l’oferta que s’està puntuant.
Valoració en cas d’empat:
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
a) La proposició de l’empresa amb major percentatge de treballadors amb discapacitat
o en situació d’exclusió social en la plantilla de cada una de les empreses, primant
en cas d’igualtat, el major número de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla,
o el major número de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) La proposició de l’empresa amb menor percentatge de contractes temporals en la
plantilla de cada una de les empreses.
c) La proposició de l’empresa amb major percentatge de dones empleades en plantilla
de cada una de les empreses.
d) El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
NOVENA.- RENÚNCIA I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà renunciar a l’adjudicació o a la celebració del contracte, per
raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï
una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut i que estiguin degudament justificades.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant.
DESENA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 15 dies a comptar des
de el següent a de l’obertura de les proposicions.
Durant aquest període, la CCMA, SA podrà demanar de les empreses concurrents les
informacions complementàries i aclariments que consideri convenients.
De no produir-se l’adjudicació dintre del termini assenyalat, els licitadors tindran dret a retirar
la seva proposta.
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ONZENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicació del contracte es formalitzarà mitjançat document privat en un termini no
superior a 15 dies hàbils des que s’enviï la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats.

DOTZENA.- PAGAMENT DEL PREU
La CCMA, SA efectuarà els pagaments per transferència bancària al compte indicat per
l’adjudicatari, el dia 30 de cada mes, un cop transcorreguts 30 dies de la data de factura. La
factura haurà de dur, com a màxim, la data de l’últim dia del mes en que s’hagi realitzat el
subministrament i haurà de ser rebuda per part de la CCMA, SA, abans del dia 5 del mes
següent a la data de la factura. Aquesta factura s’haurà d’emetre de forma electrònica i lliurar
a la CCMA, SA a través del punt d’entrada de l’Administració Oberta de Catalunya, i haurà
d’incloure, necessàriament, el número de comanda o el número de contracte que figurarà al
peu de pàgina.
No tindran l’obligació de presentar la factura electrònica les persones i casos en que la
normativa reguladora ho exceptuï.
No procedirà la revisió de preus.
TRETZENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contractista serà responsable de la qualitat de les prestacions realitzades com també de
les conseqüències que es dedueixin per a la CCMA, SA o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de la CCMA, SA.
Altres obligacions:
a) Obligacions de caràcter laboral:
•

L’empresa adjudicatària està obligada en l’execució del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral que estableixin
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en
particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

•

L’empresa adjudicatària s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

•

L'empresa adjudicatària assignarà el personal necessari per atendre les seves
obligacions. L'esmentat personal dependrà exclusivament del contractista, per la qual
cosa tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d’empresari i haurà de
complir les disposicions vigents en matèria laboral, de prevenció de riscos laborals i
de la seguretat social referides al personal propi al seu càrrec.

•

L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
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•

L’adjudicatari haurà de donar la formació professional necessària als seus empleats,
a fi i efecte d’actualitzar els coneixements tecnològics i professionals que es vagin
produint durant l’execució del contracte.

•

El contractista serà responsable de la vigilància i direcció del treball dels seus
empleats, així com de la seva correcta formació per a les tasques a realitzar en
execució del contracte de serveis. Els treballadors de l’adjudicatari únicament rebran
ordres dels responsables superiors jeràrquics de la seva empresa, sense que els
estigui permès atendre ordres de treball impartides directament per persones
vinculades laboralment a la CCMA, SA.

•

El contractista designarà un coordinador general de servei que serà l’encarregat de
mantenir l’enllaç amb la persona responsable de la CCMA, SA i de determinar
l’organització, l’adequació i funcionament del servei contractat.
L’adjudicatari estarà obligat a complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la
normativa que se’n deriva i les normes internes de la CCMA, S.A. amb la finalitat de
garantir uns adequats nivells de seguretat i salut, i específicament el RD 171/2004,
que desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

•

b) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa haurà d’emprar el català en les seves relacions amb la CCMA, SA.
d) Confidencialitat:
El contractista serà responsable del tractament confidencial de les tasques i
prestacions que desenvolupi, i es farà igualment responsable que els seus
treballadors assumeixin aquesta confidencialitat. El contractista es comprometrà a
utilitzar la informació que rebi, única i exclusivament per a desenvolupar els serveis
objecte del contracte.
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses
del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de
ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del
caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició
d’informació correspondrà a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és
correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen
l’actuació del sector públic, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics,
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les dades dels annexos relatius a la solvència i les dades de la proposta tècnica que
el licitador no hagi considerat de manera justificada com a confidencials.
e) El contractista no podrà cedir a tercers, els drets i obligacions que es derivin del
present contracte, sense l’autorització expressa i escrita de la CCMA, SA.

CATORZENA.- PROTECCIÓ DE DADES
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte,
el personal de l’adjudicatari no pot accedir a les dades de caràcter personal que figuren als
arxius, documents i sistemes informàtics de la CCMA, SA. No obstant, quan el personal de
l’entitat adjudicatària accedeixi a les dades personals incidentalment, estarà obligat a
guardar secret fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap
cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.
L’adjudicatari informarà i formarà sobre confidencialitat i protecció de dades al seu personal
i facilitarà a tots els seus treballadors els protocols de seguretat que la CCMA, SA li faciliti.
En aquest cas, l’adjudicatari haurà de posar en coneixement dels treballadors afectats les
mesures dels protocols de seguretat i conservar l’acreditació del compliment d’aquest deure.
L’adjudicatari haurà de posar en coneixement de la CCMA, SA de forma immediata,
qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per l’adjudicatari,
la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències.
L’incompliment del que s’estableix en aquest apartat pot donar lloc a que l’adjudicatari sigui
considerat responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de
responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
QUINZENA.- TRANSPARÈNCIA
Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar
la seva activitat:
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
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f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació
de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o
conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels
quals tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i)

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

j)

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

3.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per
part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
SETZENA.- SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari no podrà subcontractar a tercers la realització parcial del contracte.
DISSETENA.- DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONTRACTUAL
Aquest plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la present concurrència
tenen caràcter contractual.
La presentació d’ofertes suposa l’acceptació incondicionada de les clàusules d’aquest plec i
la declaració responsable que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb la CCMA, SA.
Les proposicions presentades pels licitadors seran vinculants per als mateixos fins a
l’adjudicació del contracte.
DIVUITENA.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es podrà per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles
203 a 207 de la LCSP.
Modificacions no previstes:
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
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Les modificacions del contracte es formalitzaran per escrit.
DINOVENA.- RESOLUCIÓ
En cas que alguna de les parts incompleixi qualsevol de les seves obligacions, la part que
hagués complert podrà optar entre exigir el compliment a l’altra o resoldre el contracte,
reservant-se la part complidora el dret a reclamar les indemnitzacions de danys i perjudicis
que corresponguin.
Especialment es consideraran causes de resolució del contracte, les següents:
a) Incompliment de les obligacions assumides en virtut del present contracte.
b) La falta de qualitat suficient en l’execució de les activitats previstes que frustrin
l’objectiu d’aquest contracte.
c) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
d) La declaració de concurs de l’adjudicatari o la declaració d’insolvència en qualsevol
altre procediment.
e) El mutu acord de las parts.
f) Les establertes expressament en el contracte.
g) La impossibilitat de realitzar el subministrament en els termes inicialment pactats i
quan no sigui possible la modificació del contracte.
h) L’impagament, durant l’execució del contracte, de salaris per part de l’adjudicatari als
treballadors que estiguin participant en el contracte, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per aquests treballadors
també durant l’execució del contracte.
i) L’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta recomanables en la
contractació pública.
j) Les que assenyali de manera general per tots els contractes i específicament per
cada categoria de contracte la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució seran les que s’estableixen en els
articles 212, 213 i 307 de la LCSP.
La CCMA, SA no estarà obligada a indemnitzar per cap concepte, en cas que la resolució
del contracte sigui imputable a l’adjudicatari.
VINTENA.- RÈGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
VINT-I-UNENA.- FURS
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions
litigioses que sorgeixin entre les parts en relació amb la preparació, adjudicació i
modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquetes últimes es basi en l’incompliment
del que estableixen els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació
havia d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en relació amb els efectes i extinció d’aquest contracte.
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Les parts se sotmeten expressament, amb renúncia expressa dels seus propis furs cas de
tenir-los, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, octubre de 2018
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ANNEX 1
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El Sr./ La Sra. ............................................................................................, amb DNI
....................................,
com
a
representant
legal
de
la
societat
.........................................................................................., domiciliada a la ciutat de
...............................................................,
carrer
..............................................,
núm.
.........................,codi postal.................. amb NIF de la societat núm. ....................................,
assabentat / assabentada de les condicions i requisits per concórrer a la concurrència
pública d’ofertes núm. 1811MS02 “CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE LA
AMPLIACIÓ DE LES TARGETES DE PROCESSAT DE VIDEO DEL CENTRE DE
PRODUCCIO D’AUDIOVISUALS DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.”, manifesta que es troba en situació
d’acudir com a licitador en l’esmentada concurrència d’ofertes.
Amb aquesta finalitat es compromet, en nom de la societat que representa a prendre, al seu
càrrec l’execució de l’esmentat servei amb estricta subjecció als requisits i condicions que hi
figuren, oferint el subministrament amb els preus que es detallen:

EQUIPAMENT

Unitats Preu Unitari Preu TOTAL

Targetes Lynx model O RX 5800

2

..............€

..............€

Targetes Lynx model O TX 5840

3

..............€

..............€

Targetes Lynx model OH-TT-1-Y-LC

6

..............€

..............€

Targeta Lynx model DVD 5820

1

..............€

..............€

Minimòduls Lynx model O RR 1802-2

8

..............€

..............€

Minimòduls Lynx model O TT1812-1

3

..............€

..............€

Minimòdul Lynx model O TX 1712-2LC

1

..............€

..............€

Minimòdul Lynx model O RX 1702-1 LC

1

..............€

..............€

Rack yellobrik per 14 minimòduls model R FR 1000-1

2

..............€

..............€

Fonts alimentació Lynx model R PS 1120 EU

4

..............€

..............€

Bastidor 2RU Lynx model RFR 5018

1

..............€

..............€

Font alimentació redundant Lynx model RPS 5018

1

..............€

..............€

TOTAL*

..............€

TOTAL + 21 %IVA

..............€

(*)Preu Total màxim: 17.000 €

Signatura i segell de l’empresa

A .................................................., el......... de....................................... de 2018
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