Anunci
Pel present anunci, es fa públic el Plec de Clàusules Administratives particulars relatives del
serveis de gestió, producció i coordinació dels actes que se celebren amb motiu de les Festes de
Maig 2022, del 29 d’abril al 29 de maig, a diversos espais de la ciutat.
1.- Entitat adjudicadora
Empresa municipal «Badalona Cultura, S.L.»
2.- Objecte del contracte
a) Descripció : serveis de gestió, producció i coordinació dels actes que se celebren amb motiu de
les Festes de Maig 2022, del 29 d’abril al 29 de maig, a diversos espais de la ciutat.
b) Divisió per lots i número: Sí
c) Lloc d'excussió:Dependències de Badalona Cultura, S.L.
d) Termini d’execució: d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives i Particulars.
3.- Procediment i forma adjudicació :
a) Procediment : Obert
b) Forma : concurs
4.- Pressupost base de licitació :
Valor estimat màxim de contracte 156.200 € ( més impostos corresponents ) distribuïts en dos
lots :
Lot 1 73.450€ ( més impostos )
Lot 2 82.750€ ( més impostos )
5.- Obtenció de documentació i informació :
a) Entitat : Perfil del contractant de Badalona Cultura, S.L. publicat al web de la societat.
b) Domicili : C/ Sant Miquel 54, 08911 Badalona
c) Telèfon: 93 384 40 22
d) Data límit d’obtenció de documents i informació:Fins a les 11 hores, del 18 de març de 2022
6.- Requisits específics del contractista.
D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
7.- Presentació d’ofertes :
Telemàticament
a) Data límit presentació d’ofertes : fins a les 11 hores, del 18 de març de 2022
b) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins l’acord
d’adjudicació.
c) Admissió de variants : exclosa
8.- Obertura de les ofertes :
Telemàticament
L’obertura del sobre 1 s’efectuarà a les 12 hores del 21 de març de 2021.
La resta de sobres es comunicarà oportunament a través del perfil de contractant.
Badalona, 2 de març 2022
Eduard Pericas i Basch

Gerent Badalona Cultura S.L.
Badalona Cultura, S.L.

C. Sant Miquel, 54 – 08911 BADALONA
Tel. 933 844 022 – www.badalonacultura.cat
NIF: B-65310062

