
 

Contractació
Pública

Prestació del servei de comunicació i gestió de les xarxes socials del Consell
Comarcal del Bages

Prestació del servei de comunicació i la dinamització dels perfils de xarxes socials, que compren la realització
d'accions de comunicació i premsa, amb la finalitat de difondre la imatge, les activitats i els esdeveniments

més destacables del Consell Comarcal del Bages.

28.676,00 € sense IVA 34.697,96 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Manresa

15/06/17 14:00 h

114.704,00 € sense IVA

No

Seu del Consell Comarcal del Bages(Muralla
de Sant Domènec, 24 - 0841 Manresa)

Sí

S'estableix una pròrroga de dos anys més, essent d'acceptació obligatòria per part del
contractista. Les pròrrogues s'acordaran anualment per l'òrgan de contractació i serà

obligatòria per a l'empresari, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts.

 

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Obertura de pliques (Clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars.) :

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Consell Comarcal del Bages

CS 25/17

Ordinari

Serveis

Serveis de publicitat

Obert

No

No

Dades del contracte

Dades de l'adjudicació



No

07/07/17

D'acord amb el previst a l'article 156.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic es

preveu formalitzar el contracte dins del termini de 15 dies hàbils següents al que es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i
candidats.

Per tant, s'estima com a data prevista de formalització del contracte el proper dia 21 de juliol de 2017.

El candidat ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.

2

79340000

74.40.13

Mirada Local, SL
Espanya

27.830,00 € amb IVA
23.000,00 €

 Decret d'adjudicació.pdf PDF

El quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions es troba inclòs en el document anterior,
certificat obertura sobre C.

 Certificat obertura sobre C.pdf PDF

L'empresa adjudicatària nomenarà un professional, com a mínim, llicenciat en periodisme, que serà el referent
i interlocutor únic entre l'empresa adjudicatària i el Consell Comarcal del Bages.

Condicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPA:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

Data de publicació: 18/07/17 09:00 h

Documentació
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