
 

Contractació
Pública

Contracte de serveis de desenvolupament de nova pàgina web i de la nova web App
del Park Güell, amb servei de manteniment, adaptatius i evolutius durant el primer
any de posada en producció.

Es publiquen els plecs en castellà i s'amplia el termini de presentacio d'ofertes.

Contracte de serveis de desenvolupament de nova pàgina web i de la nova web App del Park Güell, amb
servei de manteniment, adaptatius i evolutius durant el primer any de posada en producció.

104.034,16 € sense IVA 125.881,33 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Barcelona

18/06/18 10:00 h

Les propostes es presentaran en format digital mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent:
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion

114.437,57 € sense IVA

No

No

19/06/18 13:00

Sí

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Obertura de pliques :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Barcelona de Serveis Municipals SA

2018SIST081CA

Ordinari

Serveis

Serveis d'informàtica i serveis connexos

Obert

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci



No

No

No hi ha lots

 60.00 -  Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiquesPonderació: Criteri:

 40.00 -  Criteris avaluables mitjançant judici de valorPonderació: Criteri:

No

72212222

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

PDF

PDF

PDF

XML

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDFAcuerdo Acceso Datos Nivel Basico.pdf

Pliego tecnico.pdf

Contrato tipo.pdf

Pliego de condiciones.pdf

Resolucio Inici i Memoria.pdf

Guia ràpida per licitar electrònicament.pdf

Contracte tipus.pdf

Acord Acces dades nivell basic.pdf

espd-request (9).xml

DEUC guia us.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Una relació dels principals serveis d'igual o similar naturalesa als que són objecte del contracte realitzats en els darrers cinc (5) anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o
privat, dels mateixos. 
S'entendrà per serveis d'igual o similar naturalesa aquells relatius a desenvolupament, implantació i posta en marxa de pàgines web sobre framework drupal i webs apps.
Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, durant l'any de major execució del període indicat, un import mínim (sense impostos) de 36.411,95€.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d'acreditar que l'any de major execució dels darrers tres (3) anys, s'ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim
85.828,17.-€.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació: 01/06/18 18:03 h

Plecs

Documentació



PDF

PDF

Segons l'establert al plec de condicionsCondicions d'execució:

Anunci de licitacio.pdf

AMPLIACIÓ TERMINI.pdf
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