Tràmit 2120
Codi Contracte

Assessorament i gestió estratègia de
comunicació

Núm. Expedient

21000848
ÒRGAN GESTOR

DS de Comerç, Rest. i Consum

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Codi Oficina Comptable

0700

VEC

275.258,00

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019,
RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació de dels serveis d’assessorament, gestió de l’estratègia de comunicació, relacions
públiques, coordinació i redacció de continguts, producció audiovisual i programació i manteniment webs de la Direcció de Comerç,
Restauració i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
21000848, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
166.531,09 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 275.258,00 euros, distribuït en els següents lots:
- LOT núm. 01, assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació, relacions públiques, coordinació-gestió i redacció de
continguts en suports off line i on line (internet i xarxes socials) i producció audiovisual de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de
Barcelona, per un import de 116.588,34 euros IVA inclòs;
- LOT núm. 02, Actualització continuada i manteniment de totes les pàgines del web http://ajuntament.barcelona.cat/comerc, en
base a la normativa de l’Ajuntament de Barcelona i adaptar la seva estructura als nous projectes i accions de la direcció de Comerç,
Restauració i Consum, així com el suport tècnic en el procés de publicació dels continguts, per un import de 49.942,75 euros IVA
inclòs;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 137.629,00 euros i import de l'IVA de 28.902,09 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 24.971,38 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 24.971,37 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 58.294,17 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 58.294,17 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
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0
623050000
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0
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 04/07/2021 a les 21:05, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 14/07/2021 a les 08:42, que fiscalitza;
Sr. Albert Dalmau Miranda, Gerent, el dia 14/07/2021 a les 16:27, que resol;
Sra. MARIA EUGENIA RIERA PAINO, Secretària delegada, el dia 14/07/2021 a les 19:00, que certifica.
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