
 

Contractació 
Pública

Serveis de disseny gràfic

L'objecte del contracte és Serveis de disseny gràfic per a la difusió i divulgació d'activitats, actes i altres 
manifestacions del districte de l'Eixample,, en dos lots.

46.500,00 € sense IVA 56.265,00 € IVA inclòs (21,00%)

1 any

Barcelona

18/09/20 18:00 h

93.000,00 € sense IVA

No

No

Sí

La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 2 anys. D'acord 
amb la previsió de l'article 29.4 LCSP, la durada del contracte es podrà prorrogar per 

acord de l'òrgan de contractació. La pròrroga serà per períodes de 12 mesos.

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:

Tramitació simplificada:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Barcelona

Districte de l'Eixample

20000599

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de la formalització



1
No
No

Actes i campanyes de ciutat
26/11/20

30/11/20
16

Judith Valldosera Falo
Espanya

27.225,00 € amb IVA
22.500,00 €

2
No
No

Actes institucionals
26/11/20

30/11/20
16

Antonio Castro García
Espanya

29.040,00 € amb IVA
24.000,00 €

PDF

PDF20000599L02_20201130_Formalitzacio.pdf

20000599L01_20201130_Formalitzacio.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:
Descripció del lot:
Reserva social:
Es compra innovació:
Número de lot:

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

Descripció dels lots:

NoReserva social:

Data de publicació: 08/01/21 14:00 h

Documentació
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