
 

Contractació
Pública

Preproducció, producció i post-producció d'espots i altres productes audiovisuals
per a les campanyes de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona. El contracte
inclourà també aquelles adaptacions audiovisuals que es requereixin per a
pantalles a la ciutat i establiments municipals, suports digitals i xarxes socials

PER ERROR ES VA OMETRE INDICAR LA PONDERACIÓ DE LA PUNTUACIO DELS PREUS UNITARIS
(CRITERIS AUTOMÀTICS): S'ANNEXA EL PLEC ADMINISTRATIU AM LA CORRECCIÓ FETA La ponderació

de la puntuació es farà de la següent forma:Descripció PuntsEspots 17Peces audiovisuals d'entre 1 i 3 minuts 9Peces audiovisuals de 15
segons 9TOTAL 35

Serveis de preproducció, producció i post-producció d'espots i altres productes audiovisuals per a les
campanyes de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona. El contracte inclourà també aquelles adaptacions

audiovisuals que es requereixin per a pantalles a la ciutat i establiments municipals, suports digitals i xarxes socials.

219.371,82 € sense IVA 265.439,90 € IVA inclòs (21,00%)

1 any 6 mesos

Barcelona

28/02/19 20:00 h

219.371,82 € sense IVA

No

No

NoEs 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:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Barcelona

Gerència de Recursos

19000198

Ordinari

Serveis

Serveis de publicitat

Obert

No

Dades del contracte



No

No

No hi ha lots

No

79341400

0

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

Tècnics o unitats tècniques

DOC

PDF

PDF

XML

DOC

PDF0032 Decret autoritzacio perfil.pdf

0032 Declaracio responsable segons DEUC.docx

0032 DEUC.xml

0032 DEUC.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

D'acord amb l'article 90.1.b) LCSP, el nombre de personal tècnic, integrat o no en l'empresa, participant en el contracte, ha de ser com a mínim i tenir els títols o acreditacions
acadèmics o professionals següents: 

- Director general (realitzador)
- Director de producció 

Tots amb una experiència professional mínima de 2 anys en les seves respectives funcions en empreses relacionades amb el sector de la publicitat

Addicionalment, aquest contracte podria implicar contacte amb menors d'edat.

- Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a la clàusula següent.

Descripció:
Mitjà de solvència:

D¿acord amb l¿article 90.1.a) LCSP, l¿import anual, sense incloure els impostos, que l¿empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l¿any de superior execució en el
decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l¿objecte d¿aquest contracte ha de ser com a mínim de 227.500,00 euros.

Descripció:
Mitjà de solvència:

D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l'àmbit d'aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de
les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior de 325.000,00 euros. En cas que la data de constitució de
l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPA:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 Dades de l'anunci

18/02/19 12:25 h

Plecs

Documentació



PDF

PDF

RTF

les previstes al PCAPCondicions d'execució:

0032 anunci_licitacio_cat_.rtf

0032 IFNC.pdf
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