ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 6/2019/C00022

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a.Organisme: Ajuntament de Viladecans.
b.Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c.Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/Departament de Compra
Pública.
d.Número d’expedient: SAC/ASG/Contractació/2019/24 – (6/2019/C00022).
e.Domicili: c/ Jaume Abril, núm. 2.
f. Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
g.Codi Nuts: ES511
h.Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
i. Fax: 93 637 41 40
j. Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
k. Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans
&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
2. Objecte del contracte
a.Tipus de contracte: Contracte privat.
b.Descripció: realització i producció d'un concert del grup musical ZOO per a la Festa Major 2019
de Viladecans, que tindrà lloc al parc de la Marina el divendres 6 de setembre de 2019.
c.Divisió per lots: No es considera convenient la divisió de l’objecte del present contracte en
diferents lots, tota vegada que és un esdeveniment que succeeix només en un dia i per facilitar la
tasca de gestió del mateix.
d.Admissió de variants: No.
e.CPV: 92312120-8 (Serveis artístics de grups de cantants).
f.Lloc i data d’execució: Parc de la Marina el divendres 6 de setembre de 2019
g.Admissió de pròrroga: No.
h.Contractes periòdics: Si, cada any.
3. Tramitació i procediment
a.Tramitació: Ordinària.
b.Procediment: negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat, de conformitat als articles 131.2.,
166 i 168 a) 2n), de la LCSP.
4. Valor estimat del contracte (VEC): 24.200,00 €
5. Pressupost base de licitació: 29.282,00 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
-

24.200,00 €
5.082,00 €

6. Empresa a la que s’ha sol·licitat oferta: Propaganda pel Fet, SCCL, representant legal de la
formació musical ZOO.
7. Oferta presentada: 29.282,00 € (IVA inclòs), i les següents millores:
- La durada del concert serà d’un total de 90 minuts.
- Inclou el servei de producció i equips tècnics pel “Festival Rudecans”.
8. Dades de l’adjudicació
a.Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
b.Data: 24 de juliol de 2019.
c.Contractista: Propaganda pel Fet, SCCL, representant legal de la formació musical ZOO.
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-NIF: F-63489538
-Adreça social: Av. Dels dolors, núm. 17 de Manresa.
-Codi Nuts: ES511
-Nacionalitat: Espanyola
d.Import total: 29.282,00 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
- Import sense IVA:
- IVA (21%):

24.200,00 €
5.082,00 €

e. Valor i proporció dels contractes que es preveu subcontractar a tercers: no es preveu.
9. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió: No.
10. Data de formalització del contracte: 24 de juliol de 2019.
11. Recurs
Clàusula 1.12.1. de la part general del plec de clàusules administratives particulars.
a)Òrgan competent en procediments de recurs: l'òrgan que ha dictat l’acte o ha adoptat l’acord.
b)Adreça: C/ Jaume Abril, 2. 08840 Viladecans.
c)Termini per presentar el recurs: un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació.
12. Data de publicació de l’anunci de licitació al “Diari Oficial de la Unión Europea”: No
procedeix.
13. Data d’enviament de l’anunci de formalització al “Diari Oficial de la Unión Europea”: No
procedeix.
14. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
LA TINENTA D’ALCALDE DE
L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS
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