ANUNCI
De Institut de Cultura de Barcelona pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. 4130/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801934032.
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut de Cultura de
Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 4130/2018
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
Domicili: La Rambla, 99
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 933161070.
Adreça electrònica: serveis_juridicsICUB@bcn.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCN_ICUB/customProf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/1/18
i) Horari d’atenció: 9-14
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de Serveis de
servei de creació, producció, edició i manteniment
dels continguts textuals, audiovisuals i multimèdia
per a totes les plataformes digitals i multimèdia d’El
Born Centre de Cultura i Memòria (El Born CCM): web,
vídeowalls, pantalles i xarxes socials del Centre, amb
mesures de contractació pública sostenible.
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d)
.
e)
f)
g)
h)

Lloc d'execució: Barcelona
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a)
b)
c)
e)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.

Termini d'execució: 1 any.
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 72000000-5.
Codi NUTS: ES511.

f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 159.101,25 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 132.767,25 euros.
Import total IVA exclòs: 109.725,00euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència: Consten a la clàusula 6 dels plecs de clàusules
administratives (PCAP)
-9 Criteris d’adjudicació: Consten a la clàusula 9 dels PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: De
caràcter social de manteniment de condicions laborals, que
consten a la clàusula 19 PCAP
-11

ACP aplicable al contracte? Sí

-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22/03/2019 14.00
b) Documentació que cal presentar: Consten als PCAP
c)Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
Domicili i localitat: La Rambla, 99 Barcelona
CP: 08002.
Documentació que cal presentar: Consten als plecs
Adreça electrònica: serveis_juridicsICUB@bcn.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu
ordinari dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà
justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a
l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació
la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a
l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Lloc: Institut de Cultura de Barcelona.
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o
festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de

proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte
o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions.
- 14 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: No

