Expedient:
Descrip.:

001/2019/4303/I264
Contracte de serveis de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys,
publicacions i impressions d’acció de
proximitat a mitjans.

ANUNCI DE LICITACIÓ
Mitjançant decret de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2019, es va aprovar l’expedient
de licitació del contracte de serveis de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu
de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys, publicacions i impressions
d’acció de proximitat i publicitat a mitjans, essent el següent l’anunci de licitació segons
contingut establert a l’Annex III – secció 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
1.- Dades del poder adjudicador:
1.1. Nom: Ajuntament de Tàrrega
1.2. Número d’identificació: P252700F
1.3. Direcció: Pl. Major, 1, 25300 Tàrrega
1.4. Codi NUTS: NUTS2-ES 513
1.5. Número de telèfon : 973311608
1.6. Direcció electrònica i d’internet: secretaria@tarrega.cat
2.- Direcció d’Internet on està disponible la documentació relativa a la present licitació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarrega.
3.- Tipus de poder adjudicador i principal activitat que exerceix: Administració Pública.
4.- Codi CPV i tipus de contracte: 79822500-7 Serveis de disseny gràfic
5.-Descripció de la licitació
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació de serveis de disseny gràfic i impressió
de material comunicatiu divers de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega:
dissenys, publicacions i impressions d’acció de proximitat i publicitat a mitjans, el qual
inclou els següents serveis que estan descrits a la clàusula primera del plec de
prescripcions tècniques:
LOT 2
Llibre col·lecció Natan
Disseny, maquetació, impresssió
Cartells activitat pròpia de la Biblioteca Comarcal. Conferències,
Hores del conte, Clubs de Lectura i altres activitats
Disseny plantilla, modificacions i impressió
Cartell i programa de Parc de Nadal

Disseny

Cartell Cine Club La Lloca

Disseny plantilla i modificacions

Cartell Festival Mc Trepat

Disseny i impressió

Cartells balls de diumenge

Disseny plantilla, modificacions i impressió

Cartell celebració La Mona

Disseny, impressió

Cartell concert Santa Cecília

Disseny, impressió

Díptic i cartell Aplec de Sant Eloi i 11 de setembre

Disseny

Plantilla cartells exposicions Sala Marsà

Disseny plantilla
Disseny i impressió opuscle, disseny plantilla
cartells i modificacions

Opuscle i cartells programació d’Estiu a Tàrrega
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Dissenys i maquetació de la totalitat d’insercions publicitàries
analògiques i digitals de l’acció.
Tarifa plana anual

6. Pressupost base de licitació: 34.620,60 euros (30.860,00 euros més 3.760,60 euros
corresponent a l’IVA que serà del 4 % o 21 % segons el producte).
7. Valor estimat del contracte: 37.032,00 euros
Mètode aplicat per al seu càlcul: Per al seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101.2
LCSP i no s’ha pogut incloure cap cost addicional:
- Pròrrogues: perquè no es contemplen en aquest contracte.
- Modificacions de l’article 204 de la LCSP, previstes als pecs: el 20 % del preu inicial
del contracte (sense IVA).
Per tant, el valor estimat del contracte desglossat per lots és el següent:

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE

Pressupost
sense IVA 4 anys
30.860,00

20 %
modificació
contractual
6.172,00

TOTAL
37.032,00

8.- Admissió o prohibició de variants: No.
9.- Duració del contracte: 4 anys
10.- Condicions de participació:
Establertes a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars.
11.- Criteris d’adjudicació:
Establerts a l’apartat I del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars.
12.- Tipus de procediment d’adjudicació: Obert.
13.- Si n’existeix, especificar les condicions particulars a les que està sotmesa l’execució
del contracte:
Previstes a l’apartat O del quadre de caracterísques del plec de clàusules
administratives particulars.
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14.- Termini per a la recepció de les ofertes: 22/8/2019 a les 23:59 h.
15.- Només es podran presentar electrònicament les ofertes mitjançant l’eina Sobre
Digital 2.0.
16.-Només s’admet la facturació electrònica.
17.- Dia i hora de l’obertura del sobre electrònic:
SOBRE A (acte privat): 26/8/2019 a les 11 h
SOBRE B (acte privat): 30/8/2019 a les 11 h
SOBRE C (acte públic): 13/9/2019 a les 11 h
18.- Règim de recursos:
Segons previsió establerta a la clàusula 33 del plec de clàusules administratives
particulars.
19.- Contacte de la Unitat de Contractació: sgasso@tarrega.cat; mcases@tarrega.cat
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