
 

Contractació 
Pública

Servei de creació i gestió de continguts dels webs i les xarxes socials del Museu 
Etnològic i de Cultures del Món

L'objecte del contracte és la prestació del servei de creació, edició i manteniment de continguts textuals, 
audiovisuals i multimèdia, en sentit ampli, per a totes les plataformes digitals (en especial, webs i xarxes 
socials) del Museu Etnològic i de Cultures del Món, amb mesures de contractació pública sostenibles.

75.035,74 € sense IVA 90.793,24 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Barcelona

26/06/20 17:00 h

150.071,48 € sense IVA

No

No

Sí

El contracte es podrà prorrogar per un màxim de dos anys més. Atenent la previsió de 
l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es 

comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.

No

 

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:

 

Compra pública d'innovació:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Institut de Cultura de Barcelona

0621/2020

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

Dades del contracte

Dades de la formalització



No

23/07/20

07/08/20

2

LA3CULTURAL DIGITAL STUDIO, SL
Espanya

76.266,78 € amb IVA
63.030,40 €

PDF

PDF

PDF0621_2020 contracte signat - anonimitzat.pdf

0621-acta sb 2b.pdf

0621-acta mesa extraordinaria.pdf

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Número d'ofertes rebudes:

Data de formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

NoReserva social:

Data de publicació: 15/09/20 13:00 h

Documentació
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