
 

Contractació
Pública

Serveis de manteniment de sistemes i programació del gestor de continguts
DRUPAL per als webs del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Correcció de la configuració dels Sobres - Lot 2

Serveis de manteniment de sistemes i programació del gestor de continguts DRUPAL per als webs del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

43.692,00 € sense IVA 52.867,32 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Catalunya

05/11/19 14:00 h

74.276,40 € sense IVA

No

No

Sí

1 any de pròrroga

Sí

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

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: Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Proc_Ob_S01_2019

Ordinari

Serveis

Serveis d'informàtica i serveis connexos

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci



No

Sí

2

No

2

2

1
Servei de manteniment de sistemes del gestor de continguts DRUPAL.
50324100

10.923,00 € sense IVA 13.216,83 € IVA inclòs (21,00%)
2 anys
Catalunya

2
Servei de programació de noves funcionalitats/prestacions i resolució d'incidències del gestor de continguts
DRUPAL

72243000
32.769,00 € sense IVA 39.650,49 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys
Catalunya

No

No

PDF

PDF

PDF

PDF

RTFanunci_licitacio_cat_.rtf

16. RESOLUCIÓ aprovacio expedient DRUPAL.pdf

6. resolució inici - memoria -drupal.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

S'accepten variants:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:

Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:

Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:

Oferta integradora:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació: 29/10/19 11:20 h

Plecs

Documentació
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