DEPARTAMENT DE COMPRES CORPORATIVES

DALET, SA.
Sr. Enric Lafuente Hernandez
Rue Rivay, 16
92300, Levellois-Perret (França)

Benvolgut Sr.,
Per la present li comuniquem la Resolució de l’adjudicació de l’expedient núm.
2006NS01.
Un cop valorada i puntuada la seva oferta els comuniquem que la seva proposta ha
resultat adjudicatària del subministrament referenciat.
En els propers dies la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA es posarà en
contacte amb vostès per formalitzar el procediment.
El document de resolució i la relació de la resta de les empreses licitadores, les ofertes
presentades i la seva valoració, es detallen en les pàgines adjuntes.

Rebin una salutació cordial,

Ivan Delgado Abad
Cap de compres de la CCMA
Sant Joan Despí, 29 de juny de 2020

DEPARTAMENT DE COMPRES CORPORATIVES

RESOLUCIÓ, per la qual s’aprova la contractació del subministrament amb expedient núm.
2006NS01.
ANTECEDENTS

Primer.
Finalitzat el procés de valoració i puntuades totes les propostes presentades
d’acord amb els criteris indicats en el plec de clàusules administratives particulars i tècniques,
la Mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
subministrament referenciat al licitador DALET, SA.
Segon.
L’òrgan de contractació va autoritzar la proposta d’adjudicació, facultant a la
Secretaria de la Mesa a requerir al licitador proposat com adjudicatari l’enviament de la
documentació justificativa prèvia a la formalització del contracte, i en cas que aquesta fos
correcta i enviada en el termini indicat, a resoldre l’adjudicació en favor de l’adjudicatari
proposat.
Tercer.
DALET, SA, va enviar en el termini indicat la documentació justificativa
sol·licitada i correctament complimentada.

En consideració als anteriors antecedents es Resol que,
Primer.
Havent estat facultat prèviament per l’òrgan de contractació, s’adjudica la
contractació del subministrament de l’ expedient núm. 2006NS01 a DALET, SA.
Segon.
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs davant l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu, que serà el competent per resoldre las qüestions relatives a
l’adjudicació del contracte.

Secretaria de la Mesa de Contractació

Sant Joan Despí, 29 de juny de 2020

DEPARTAMENT DE COMPRES CORPORATIVES

CPO 2006NS01

ANNEX 1

SUBMINISTRAMENT D’UN SERVIDOR DE VÍDEO PER L’EMISSIÓ I
PRODUCCIÓ AMB DALET GALAXY DEL MITJÀ RÀDIO DE LA CCMA, SA.

Punts màx.
Criteri 1

Oferta Econòmica

100

OFERTA ECONÒMICA (fins 100 punts)
Oferta
PUNTUACIÓ
Econòmica
TOTAL
64.118,00 €

100,00

Unit.

Preu Unitari

Preu Ofert

Servidor de Vídeo DALET BRIO 8 ports

1

37.805,00 €

37.805,00 €

Conversor de Formats DALET Amberfin

1

9.345,00 €

9.345,00 €

Llicències DALET GALAXY

14

1.212,00 €

16.968,00 €

Sevei Instal·lació i posada en funcionament

1

inclòs

DALET, SA

Oferta desglossada de l'equipament
Equipament

inclòs

Import Total*

64.118,00 €

Import Total + IVA

77.582,78 €

