CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
Anunci
Licitació pública del servei de dinamització de les xarxes socials i seguiment i avaluació de les campanyes
de comunicació i promoció fetes des d’aquests mitjans.
1. Entitat adjudicadora.
a) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
b) Obtenció de documentació i informació:
b.1) Organisme. Consell Comarcal del Baix Camp. C/Doctor Ferran,8. 43202 Reus
b.2) Telèfon. 977327155 Fax 977321773
b.3) Correu electrònic. ccbaixcamp@baixcamp.cat
b.4) Adreça d’Internet del perfil del contractant. www.baixcamp.cat
b.5) Data límit d’obtenció de documentació i informació. Fins al darrer dia màxim per participar en el
procés de selecció.
c) Número d’expedient: - C 01/2019
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei
b) Descripció: Servei de dinamització de les xarxes socials i seguiment i avaluació de les campanyes de
comunicació i promoció fetes des d’aquests mitjans
c) Lloc d’execució/lliurament: Comarca del Baix Camp.
d) Termini d’execució: 12 mesos.
f) CPV: 79340000-9 publicitat
3.Tramitació, procediment i adjudicació
a) Tramitació i procediment: Tramitació Ordinària. Procediment obert.
b) Criteris d’adjudicació: Criteris subjectes a judici de valor i criteris quantificables objectivament.
4. Valor estimat del contracte: 19.835,25 € (IVA exclòs)
5.Pressupost base de licitació
Import net : 8.000,00 euros (IVA inclòs).
6. Garanties exigides .
a) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, (IVA exclòs).
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La que s’estableix en els plecs.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci
de licitació en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Modalitat de presentació: sobre digital.
9. Obertura d’ofertes
a) Adreça: C/Doctor Ferran, 8 43202 Reus.
c) Data i hora: S’indicarà prèviament al perfil del Contractant.
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