
 

Contractació 
Pública

SERVEI DE CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE CORPORATIVA DEL 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIO DE LA SPM VILADECANS QUALITAT SL

Que s'ha detectat un error aritmètic al PCAP, concretament en el els preus màxims per grup d'accions del LOT 
2 que els licitadors hauran de tenir en compte a l'hora de formular la seva oferta. Aquest error no afecta ni al 

PBL ni al VEC. Hauria de posar : Grup d'accionsQue s'ha detectat un error aritmètic en el PCAP, concretament en el els preus màxims per 
grup d'accions del LOT 2 que els licitadors hauran de tenir en compte a l'hora de formular la seva oferta. On posa :Grup d'accions 
Quantitat estimada per anualitat Preu de referència(IVA exclòs)Cartelleria, flyers, papereria¿ 58 accions 5.900€Corporis (Lones, plafons, 
roll ups) 81 accions 10.500€Digital 17 accions 2.100€Hauria de posar : Grup d'accions Quantitat estimada per anualitat Preu de referència
(IVA exclòs)Cartelleria, flyers, papereria¿ 58 accions 6.890 €Corporis (Lones, plafons, roll ups) 81 accions 8.430 €Digital 17 accions 3.180 
€ Quantitat estimada per anualitat Preu de referència(IVA exclòs)Cartelleria, flyers, papereria¿ 58 accions 6.890 €Corporis (Lones, 
plafons, roll ups) 81 accions 8.430 €Digital 17 accions 3.180 €

Servei de creativitat, disseny gràfic i imatge corporativa del departament de comunicació de la SPM 
VIladecans Qualitat SL

98.000,00 € sense IVA 118.580,00 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Viladecans

24/12/20 14:00 h

196.000,00 € sense IVA

No

No

NoEs preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra pública d'innovació:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Qualitat, S.L.

169/19

Ordinari

Serveis

Serveis de publicitat

Obert

No

Dades del contracte



No

Sí

2

No

2

2

1
Servei de creativitat i elaboració d'originals
79822500

61.000,00 € sense IVA 73.810,00 € IVA inclòs (21,00%)
2 anys
Viladecans

2
Servei de maquetació i adaptació dels originals
79822500

37.000,00 € sense IVA 44.770,00 € IVA inclòs (21,00%)
2 anys
Viladecans

No

No

PDF

PDF

XML

DOC

PDF

PDF06. AL 169.19 DISSENY.pdf

08. RESOL CORRECCIO ERROR PLEC 169.19 POSS DISSENY.pdf

04.1 ANNEXOS 169.19 DISSENY.doc

DEUC.xml

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

S'accepten 
variants:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:

Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:

Oferta integradora:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 Dades de l'anunci

18/12/20 13:30 h

Plecs

Documentació
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