DIRECCIÓ DE COMPRES

ACTA D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
DE REGULACIÓ NO HARMONITZADA
(Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic)

Assumpte: Concurrència pública d’ofertes núm.1904NS02
Concepte: Servei d’aplicació online Kantar Twitter TV ratings.
Empresa: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.
Departament: Audiències
Durada del contracte: 12 mesos.
Valor estimat: 36.000 €, IVA no inclòs
Import Adjudicació: 36.000 € IVA no inclòs.
Publicació PSCP: del 10/04/12019 al 16/04/2019
Procediment negociat sense publicitat
L’Òrgan de contractació declara no tenir cap interès en el contracte, ni amb cap dels
participants en la licitació, i que no ha existit durant la tramitació del contracte ni existeix en
el moment de l’adjudicació, cap conflicte d’interessos que li impedeixi formar-ne part.
OBJECTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA., del servei d’aplicació online Kantar Twitter TV ratings.
INVITACIÓ A PARTICIPAR
En data 10 d’abril de 2019 es va enviar per correu electrònic la documentació relativa a
aquesta concurrència, perquè l’empresa licitadora presenti la seva proposta.

OFERTES REBUDES:
S’ha rebut oferta de:


KANTAR MEDIA, S.A.U.

(Madrid)

L’empresa licitadora presenta la documentació requerida en els Plecs sense que s’observi
cap defecte que comporti la seva exclusió.
VALORACIÓ D’OFERTES
Un cop revisada la documentació, es va procedir a l’obertura de l’oferta econòmica iniciantse un procés de negociació amb l’empresa licitadora, segons l’establert en la clàusula
onzena del Plec
L’oferta que ha estat valorada d’acord amb el criteri econòmic, és la que queda detallada a
la taula que es mostra a continuació:

DIRECCIÓ DE COMPRES

KANTAR MEDIA, SAU.

Oferta
econòmica

PUNTUACIÓ
TOTAL

36.000,00

100,00

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
L’oferta presentada per l’empresa KANTAR MEDIA, S.A.U., compleix els requeriments
establerts en el plec de clàusules administratives.
KANTAR MEDIA, S.A.U. és l’empresa homologada per a la mesura d’audiències de
televisió a Espanya i té un acord global amb Twitter que li permet tenir en exclusiva les
dades d’audiència de la conversa social relativa a les emissions de TV a Espanya.
Per aquest motiu, es proposa adjudicar la contractació del Servei d’aplicació online Kantar
Twitter TV ratings, a l’empresa KANTAR MEDIA, S.A.U., per un import de 36.000,00
euros, IVA no inclòs.

Barcelona, abril de 2019.
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CPO 1904NS02
SERVEI D'APLICACIÓ ONLINE KANTAR TWITTER TV RATINGS
VALORACIÓ GENERAL

Oferta econòmica

KANTAR MEDIA, SAU.

Punts màx.
100

Oferta
econòmica

PUNTUACIÓ
TOTAL

36.000,00

100,00

