
 

Contractació
Pública

Contracte de servei de gestió de campanyes a les Xarxes Socials i manteniment de
WEBS de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

la contractació dels serveis d'un equip professional especialitzat en màrqueting digital que realitzi la gestió de
campanyes a les xarxes socials, gestió de la base de dades contactes a través d'un programa o plataforma

automatitzada de màrqueting i manteniment d'algunes pàgines web de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

18.000,00 € sense IVA 21.780,00 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Calonge

27/06/19 14:45 h

En concret, el contracte que es licita tindrà els següents objectius específics:

a) Implementar una estratègia de medis, pla de social media, que permeti desenvolupar projectes de promoció econòmica fins a un màxim
de 20 campanyes anuals a les xarxes.

b) Gestionar una base de dades de fins a 5000 adreces per enviament de Newsletters que li siguin facilitades per l'Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni -havent estat recollides prèviament amb el consentiment explícit i informat del seu titular- o aquelles que aconsegueixi el
licitador seguint el procediment legalment establert -és a dir, amb previ consentiment explícit i informat del seu titular-.

c) Manteniment del web Activa i web de cultura.

d) Seguiment de campanyes.

39.400,00 € sense IVA

NoSubhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

2019/172

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

Sí

No

Dades del contracte



No

Sí

2 pròrrogues

Sí

1
No
No

GESTIO CAMPANYES XARXES SOCIALS I GESTIÓ DE BASE DE DADES DE CONTACTES A TRAVÉS D'UN
PROGRAMA O PLATAFORMA AUTOMATITZADA DE MÀRQUETING.

16/08/19
09/09/19
2

UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, SL

UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL
Espanya

6.171,00 € amb IVA
5.100,00 €

2
No
No

MANTENIMENT WEB
16/08/19

09/09/19
2

6TEMS CMUNICACIÓ INTERACTIVA SL UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL

UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL
Espanya

7.260,00 € amb IVA
6.000,00 €

PDF

PDFLOT 2 formalització contracte.pdf

LOT 1 formalització contracte .pdf

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:
Identitat d'empreses licitadores:
Número d'ofertes rebudes:
Data de formalització del contracte:
Data d'adjudicació del contracte:
Descripció del lot:
Reserva social:
Es compra innovació:
Número de lot:

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:
Identitat d'empreses licitadores:
Número d'ofertes rebudes:
Data de formalització del contracte:
Data d'adjudicació del contracte:

Descripció del lot:
Reserva social:
Es compra innovació:
Número de lot:

Descripció dels lots:

NoReserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

Dades de la formalització

09/09/19 13:40 h
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