
 

Contractació 
Pública

Serveis d'actualització de la marca de L'Auditori de Barcelona i creació de la 
campanya publicitària per a les Temporades 20/21, 21/22 i 22/23

Serveis d'actualització de la marca de L'Auditori de Barcelona i creació de la campanya publicitària per a les 
Temporades 20/21, 21/22 i 22/23

132.500,00 € sense IVA 160.325,00 € IVA inclòs (21,00%)

3 anys 4 mesos

Barcelona

19/02/20 14:00 h

Aquesta licitació va ser publicada a la plataforma de contractació el passat 31.01.2020, amb un termini per a la 
presentació de les sol·licituds de participació fins el dia 17.02.20. Per motius aliens al procediment licitatori es va deixar 

sense publicar des d'ahir 11.02.20 i per un període de 24 hores. És per aquest motiu que la licitació torna a publicar-se amb la 
documentació inicial i amb els anuncis publicats prèviament concedint-se un termini addicional per presentar les sol·licituds de participació 
fins el dimecres 19.02.20. Qualsevol dubte o aclariment, els preguem que es posin en contacte mitjançant correu electrònic a 
cgarcia@auditori.cat. Els enllaços dels anteriors anuncis on hi figura també la documentació són https://contractaciopublica.gencat.cat
/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=58654684&version=58380341&lawType=3 ; https://contractaciopublica.
gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=58654684&version=58565479&lawType=3 i ;
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=viewCn&idDoc=58654684&version=58654684&lawType=3

191.000,00 € sense IVA

No

No

SíPròrroga:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

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: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

.19-455

Ordinari

Serveis

Serveis de publicitat

Restringit

No

Dades del contracte



1 any addicional

No

No

20/05/20

23/06/20

5

MAKE IT GAS SL
Espanya

143.536,25 € amb IVA
118.625,00 €

PDF19-455 Contracte SIGNAT.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:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Dades de la formalització

05/02/21 09:30 h

Documentació
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