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ANUNCI de licitació del concurs públic per a les concessions del servei públic de

radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter

comercial (DOGC 3231 - 22.9.2000)

—1 Objecte del contracte: l’objecte del contracte és la concessió del servei públic de

radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, de caràcter

comercial, de cadascun dels lots següents:

Lot 1

Localitat: Sant Celoni. Freqüència: 102.5 MHz. Longitud: 02º29’05"E. Latitud:

41º41’20"N. Cota: 220 m. P.R.A.: 1200 w. Pol.: M. D.R.: ND. Sector: –. S.R.: 2 dipols.

Lot 2

Localitat: Olot. Freqüència: 98.1 MHz. Longitud: 02º24’02"E. Latitud: 42º08’00"N. Cota:

1.240 m. P.R.A.: 1.000 w. Pol.: M. D.R.: D. Sector: 25º-85º. S.R.: 1 dipol.

Lot 3

Localitat: Miralcamp. Freqüència: 98.4 MHz. Longitud: 00º50’30"E. Latitud: 41º36’49"N.

Cota: 292 m. P.R.A.: 300 w. Pol.: M. D.R.: ND. Sector: –. S.R.: 4 dipols.

Lot 4

Localitat: Reus. Freqüència: 95.3 MHz. Longitud: 01º15’30"E. Latitud: 41º08’18"N.

Cota: 124 m. P.R.A.: 400 w. Pol.: M. D.R.: D. Sector: 250º-310º. S.R.: 2 dipols.

Localitat: zona de servei. Freqüència: freqüència d’emissió, en megahertzs. Longitud,

latitud, cota: coordenades d’ubicació del centre emissor (la cota es dóna en metres).

P.R.A.: potencia radiada aparent total màxima, en wats, suma de les potències

radiades aparents màximes en cada plànol de polarització. Pol: polarització de

l’emissió: horitzontal (H), vertical (V) i mixta (M). D.R.: característiques de radiació:

directiva (D), no directiva (ND). Sector: sector de radiació màxima. S.R: sistema radiant

(nombre de dipols).

—2 Òrgan de contractació: Govern de la Generalitat de Catalunya.

—3 Constitució de la mesa de contractació: la mesa de contractació es constituirà

l’endemà del dia de finalització del termini de presentació de les proposicions dels

licitadors, a les 12 hores, a la seu de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió.

—4 Durada de la concessió: la concessió del servei públic de radiodifusió sonora en

ones mètriques amb modulació de freqüència té una vigència de 10 anys.

—5 Unitat administrativa que tramita l’expedient: Direcció General de Radiodifusió i

Televisió, pl. d’Antoni López, 5, 5è pis, 08002 Barcelona, telèfon: 93.268.44.00.

—6 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.
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Forma d’adjudicació: concurs.

—7 Cànon d’explotació: els concessionaris estaran obligats a abonar el cànon

d’explotació que s’indica a l’annex II del plec d’explotació, que s’actualitzarà anualment.

—8 Garanties: cadascuna de les freqüències en què es presenti una proposició de

licitació ha d’anar acompanyada de la seva garantia provisional respectiva. Els imports

de les garanties provisionals i definitives per a cada lot són els que s’indiquen a l’annex

II del plec d’explotació.

—9 Unitat administrativa on els licitadors poden obtenir la informació i la documentació

relativa a la contractació: els plec d’explotació i els seus annexos són a disposició dels

licitadors a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió (pl. d’Antoni López, núm. 5,

4t pis, de Barcelona), mentre duri el termini de presentació de les proposicions dins

l’horari d’oficina, i a la web de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió

http://www.gencat.es/dgrtv.

—10 Justificació de la solvència tècnica financera del licitador: se sol·licitaran els

mitjans d’acreditació d’aquesta segons els criteris que figuren en el Plec de clàusules

d’explotació.

—11 Presentació d’ofertes per participar en el concurs

a) El termini de presentació de proposicions és d’un mes, a comptar des de l’endemà

de la data de publicació de l’Anunci de licitació en el Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya; es poden presentar a l’adreça indicada anteriorment abans de les 17 hores

del darrer dia del termini de presentació.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins del termini d’admissió. En

aquest cas, caldrà justificar la data de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a

l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o un telegrama

durant el mateix dia.

b) La documentació que el licitador ha de presentar és l’assenyalada a la clàusula

onzena del plec d’explotació. La documentació es presentarà en dos sobres tancats, A i

B, segons la distribució següent:

Sobre A, documentació administrativa, i sobre B, d’oferta tècnica, econòmica i la

memòria descriptiva. En els dos sobres s’ha de fer constar clarament les dades que

especifica el plec d’explotació, a les clàusules desena i onzena.

—12 Criteris d’adjudicació del contracte: els criteris que se seguiran per a l’adjudicació

del contracte s’indiquen en el plec d’explotació.

—13 Obertura de les proposicions: l’obertura de les proposicions compreses en el

sobre B, sobre l’oferta tècnica, l’econòmica i la memòria descriptiva, serà a les 11 hores

del dia 6 de novembre d’enguany, a la sala de la biblioteca de la Direcció General de
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Radiodifusió i Televisió, a la planta 5a, de la pl. d’Antoni López, 5 de Barcelona, davant

la mesa de contractació, d’acord amb l’ordre en què estan detallats en el quadre de

freqüències objecte del concurs.

—14 Pagament de l’anunci de licitació: les despeses de l’anunci de licitació seran a

càrrec dels adjudicataris.

Aquesta disposició legal és una transcripció. En cas de dubtes en la interpretació del

contingut, l'únic text oficial en plena validesa és el publicat en el DOGC.


