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Anunci
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2018,
s’anuncia la licitació del contracte del servei d'elaboració i edició de podcasts a la
plataforma relacionats amb continguts de la ràdio municipal on-line, creació i
manteniment de l'App de ràdio i creació i manteniment de la plataforma web de suport
de podcasts, d'acord amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Valls
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: elaboració i edició de podcasts a la plataforma relacionats
amb continguts de la ràdio municipal on-line, creació i manteniment de l'App de ràdio i
creació i manteniment de la plataforma web de suport de podcasts
b) Divisió per lots i nombre: no es preveu
c) Lloc d'execució: Valls
d) Termini d'execució o durada del servei: 1 any
e) Codi CPV: 72000000-5
f) Codi NUTS: ES 514
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat sumari
4. Pressupost base de licitació.
Import de licitació: 19.000 euros més 21% en concepte d'IVA
Valor estimat del contracte: 32.300 euros
5. Garantia provisional: no se n'exigeix
6. Obtenció de documentació i d'informació.
a) Entitat: Ajuntament de Valls
b) Domicili: Plaça del Blat núm. 1
c) Localitat i codi postal: Valls - 43800
d) Telèfon: 977 63 60 02
e) Adreça electrònica: secretaria@valls.cat
f) Data límit d'obtenció de documentació i d'informació: El dia hàbil anterior a la data
límit de presentació d'ofertes.
7. Requisits específics del contractista: No es requereix
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8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació
de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant
b) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula 17 del plec de clàusules
administratives particulars
c) Lloc de presentació: Presentació electrònica
d) Admissió de variants: no s'admeten
9. Lloc web on figuren informacions relatives a la convocatòria o on poden obtenir-se
els plecs: https://seu.valls.cat/perfil-del-contractant
Valls, 21 de novembre de 2018
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