
 

Contractació 
Pública

Serveis per al desenvolupament dels continguts audiovisuals per la presentació de 
la Marca Barcelona (Exp. 44/20)

L'objecte del contracte consisteix en la prestació dels serveis per a l'elaboració del vídeo per donar a 
conèixer la Marca Barcelona i els seus actius per a l'atracció d'activitat econòmica, talent i inversió, amb 
l'objectiu final de dinamitzar l'economia local i la millora de l'ocupació dels barcelonins/es. Aquests vídeos 

tindran diferents formats i durades en funció dels públics als qui s'adrecin.

70.000,00 € sense IVA 84.700,00 € IVA inclòs (21,00%)

07/12/20 - 30/04/21

Barcelona

30/10/20 14:00 h

70.000,00 € sense IVA

No

No

04/11/20 11:00 L'obertura dels sobres es fara de forma telemàtica a través de l'eina 
Microsoft Teams

No

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Obertura de pliques (Obertura sobres 2A) :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Termini d'execució:

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: Barcelona ACTIVA SAU SPM

44-20

Ordinari

Serveis

Serveis de publicitat

Obert

No

Dades del contracte

Dades de la formalització

25/01/21 13:30 h



No

08/01/21

25/01/21

5

IGLUUU STUDIO SL, VISUALMEDIA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL, EBC MÁS QUE DIRECT-
OH SL, MEDIAPRODUCCION SLU I SUMMA COMUNICACIÓ SA

EBC MÁS QUE DIRECT-OH SL
Espanya

72.822,64 € amb IVA
60.184,00 €

PDF 
CONTRACTE_EBC_MAS_QUE_DIRECT_OH_SL_CONTINGUTS_AUDIOVISUALS_MARCA_BARCELONA_EXP._44-20.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:

Es compra innovació:

NoReserva social:

Documentació
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