
 

Contractació
Pública

Contracte relatiu al servei de redisseny i desenvolupament de la web de la Fundacio
del Gran Teatre del Liceu i produccio d'una minisite promocional de la nova
temporada 2019/2020

S'esmena la clàusula 9 del plec tecnic la qual s'ha de tenir per no posada d'acord amb l'aclariment publicat
"consultes 21-12-18" pregunta 1. D'altre banda s'esmena l'apartat G.3 del quadre de caracteristiques en el sentit

que l'experiència sol·licitada a l'equip a adscriure es de dos anys (veure resposta 4 "consultes 21-12-18").

Contracte relatiu al servei de redisseny i desenvolupament de la web de la Fundacio del Gran Teatre del
Liceu i produccio d'una minisite promocional de la nova temporada 2019/2020

23.000,00 € sense IVA 27.830,00 € IVA inclòs (21,00%)

1 mes 29 dies

Barcelona

02/01/19 11:00 h

23.000,00 € sense IVA

No

No

No

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Fundació del Gran Teatre del Liceu

2018-COM-SWEB-SV

Ordinari

Serveis

Serveis d'informàtica i serveis connexos

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci



No

No

No hi ha lots

 75.00 -  Criteris automàtics (preu)Ponderació: Criteri:

 25.00 -  Judici de valorPonderació: Criteri:

No

72212224

No

Solvència econòmica i financera

34.500,00 €

Solvència tècnica i professional

64.400,00 €

PDF

PDF

PDF

PDF

PDFanunci.pdf

resolucio.pdf

Memoria.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Mínim d'acreditació:

Relació dels principals treballs de naturalesa igual o de similar naturalesa als que son objecte del present contracte realitzats durant els TRES (3) últims anys que inclogui objecte,
import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els licitadors hauran d'acreditar haver executat durant l'any de major execució dels darrers tres anys un import mínim (abans
d'IVA) de 64.400.-€

Descripció:

Mínim d'acreditació:

Volum anual de negocis: que referit al millor exercici dins dels TRES (3) darrers disponibles conclosos en funció de la data de creació o d'inici de les activitats en la mesura que es
disposi les referències d'aquest volum de negocis haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el valor estimat del contracte. El licitador haurà d'acreditar que en l'any de major
execució dels darrers tres anys ha assolit un volum de negoci de com a mínim 34.500.-€

Descripció:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació: 21/12/18 19:15 h

Plecs

Documentació
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