
 

Contractació 
Pública

SERVEI DE FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL I LES ACCIONS ASSOCIADES DE 
L'ATENEU DE LES ARTS DE VILADECANS PELS CURSOS 2022/2023.

Prestació del servei consistent en la formació artística i cultural i les accions associades a l'ateneu de les arts 
de Vilaecans (Expedient núm. 21/206)., per les classes regulars de música, d'arts escèniques i arts visuals i 
plàstiques, per les activitats associades complementaries a aquesta oferta regular. (teatre, dansa, música, 

arts plàstiques i visuals i màgia)

317.860,00 € sense IVA 317.860,00 € IVA inclòs (0,00%)

1 any

Viladecans

04/04/22 14:00 h

699.292,00 € sense IVA

No

Sí

24/05/22 11:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameeting_NmU5ZTI3MjMtNTkzOC00ZGU0LThlN2UtNTg0ZDliMTJiOTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-
e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%22c6b626bd-bd5b-4805-b912-79ebe80fe098%22%7d

Sí

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Obertura de pliques (Sobre amb criteris avaluables objectivament) :

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:

 

Compra pública d'innovació:

Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):

Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Qualitat, S.L.

21/206

Ordinària

Serveis

Serveis d'educació i formació professional

Obert

No

No

No

Dades del contracte



Prevista una possible prórroga per l'any 2023-2024 potestativa per VIQUAL i obligatoria per l'adjudicatari

Sí

No

No

20/07/22

D'acord amb el previst al article 153.3 LCSP es preveu fomalitzar el contracte un cop 
transcorreguts 15 dies hàbils comptadors des de la data en que es remeti la noticació de 

l'adjudicació als licitadors. finalitzat aquest termini es requerira a l'adjudaicatari per a que formalitzi en un termini no superior a 5 dies 
naturals.

1

80510000

ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA FORMACIÓ I EL CONEIXEMENT INTERCULTURAL
Espanya

303.247,50 € amb IVA
303.247,50 €

Veure la Resolució d'adjudicació que s'adjunta

s'incorporen a la Resolució d'adjudicació que s'adjunta

s'incorporen a la Resolució d'adjudicació que s'adjunta

Obren al Plec de clàusules administratives particulars.

 17. RA 21.206.pdf PDF

PDF15. Acta PAM 21.206.pdf

Resolució d'adjudicació 
:

Condicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'adjudicació

20/07/22 13:30 h

Documentació
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