ANUNCI DE LICITACIÓ
Del Consorci de Turisme de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(Exp. PO 2020/04)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci de Turisme de Barcelona
b) Número d’identificació: P-5890003-F
c) Dependència que tramita l'expedient: Consorci de Turisme de Barcelona
d) Tipus de d’adjudicador: Entitat del Sector Públic no Poder Adjudicador
e) Principal activitat del poder adjudicador: Turisme
f) Número d'expedient: Exp. 2020/04
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci de Turisme de Barcelona
b) Domicili: Passatge de la Concepció, 7-9
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08008.
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 933689700 – Serveis Jurídics – Servei de Contractació
f) Adreça electrònica: contractacio@barcelonaturisme.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/corporatiu/perfilcontractant/_2swCqLRbUEKi80RQRnm-6WxLo2oHHSEAfZAr-2ZSix0eCR5Eg8A8WA
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de servei de gestió i dinamització Social Media dels
diferents canals socials de Turisme de Barcelona.
b) Admissió de pròrroga: Sí. Possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de 3 anys més.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No aplica.
d) Lloc d'execució: Barcelona.
e) Termini d'execució: 1 any.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 79341000-6 – Serveis de publicitat
79341100-7 – Serveis de consultoria en publicitat
79341200-8 – Serveis de gestió publicitària
79341400 - Serveis de campanyes de Publicitat
79342000 - Serveis de màrqueting.
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79342200 - Serveis de promoció.
79413000 - Serveis de consultoria en gestió de màrqueting.
g) Codi NUTS: ES51
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 288.000,00 euros (IVA exclòs).

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí, del 5% de l’import adjudicat.
-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: Segons Quadre de Característiques Específiques

b)

Solvència: Segons Quadre de Característiques Específiques

-9 Criteris d’adjudicació: Segons Quadre de Característiques Específiques
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons Quadre de Característiques
Específiques
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de setembre de 2021 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: La determinada als Plecs i al Quadre de Característiques
c) Presentació d’ofertes:
Servei de Contractació
Consorci de Turisme de Barcelona
Passatge de la Concepció, 7-9
08008 – Barcelona
Recordem que les ofertes s’hauran de presentar en paper, en 3 sobres tal i com es determina al
PCA. S’haurà de presentar, per a cada sobre, copia de la documentació en format electrònic
USB, CD, DVD, etc.
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d) S’utilitzen les comandes electròniques: no
e) S’accepta la facturació electrònica: no
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no aplica
-12 Obertura de proposicions sobres C
a) Entitat: Consorci de Turisme de Barcelona.
b) Lloc: Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 - Barcelona
c) Data: A publicar en quant es disposi de la valoració del sobre B
d) Hora: A determinar
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions del sobre
C és públic.
-13 Despeses d'anunci
No aplica
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català o Castellà.
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