
 

Contractació 
Pública

EXP20209020_Contratación del servicio de "actividades de diseminación a la 
empresa y la sociedad del proyecto WATExR del Institut Català de Recerca de 
l'Aigua (ICRA)"

Se requiere la realización de un video de un minuto de duración, incluyendo su diseño de contenidos, 
definición de mensajes, narrativa, grabación en las instalaciones de ICRA, editado y post-producción.
Se requiere el diseño y realización de un webinar dedicado a la interacción entre los miembros del proyecto 

y potenciales usuarios de las herramientas desarrolladas en el proyecto, incluyendo su co-diseño con los investigadores y usuarios finales 
del proyecto, definición de mensajes, narrativa, configuración de la plataforma (invitaciones, comunicaciones pre y post evento), gestión 
del webinar (pre, durante, y post evento).

7.200,00 € sense IVA 8.712,00 € IVA inclòs (21,00%)

3 mesos

Catalunya

23/10/20 10:00 h

7.200,00 € 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:

 

Compra pública d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)

EXP20209020

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de la formalització



No

18/11/20

18/11/20

1

ALBIREM SUSTAINABILITY, SL
Espanya

8.591,00 € amb IVA
7.100,00 €

PDFEXP20209020_CONTRATO + PLIEGOS_IST_signat_Albirem.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: 18/11/20 12:30 h

Documentació
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