3.

Tramitació i procediment:
a) Tramitació : Ordinària
b) Procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada

4. Pressupost base de Iicitació
106.480 € (IVA, inclòs), d’acord amb el següent detall:
- Import sense IVA: 88.000 €,
- IVA 21%: 18.480 €
5. Garantia definitiva
La garantia definitiva serà del 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs).
6. Adjudicació del contracte:
a) Data: 14 de desembre de 2017
b) Contractista: ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS, SL
c) Import d’adjudicació 63.800 € més 13.398 € en concepte de 21% d’IVA
7.- Data de formalització del contracte: 4 de gener de 2018
Aquest anunci es publica als efectes que preveu l’article 154 del RDL 3/2011, pel qual s’aprovà el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
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L’Alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas
Palau-solità i Plegamans, 23 de gener de 2018

CVE 2018002975

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Prestació dels serveis periodístics i assessorament en comunicació de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, (expt. 2017/015), d’acord amb les condicions establertes al
plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars.
b) Termini d’execució: La vigència d’aquest contracte s’estableix pel període de 2 anys a comptar des de
la formalització del contracte, podent-se prorrogar per un termini màxim d'un any més si la valoració final
de la productivitat i qualitat dels treballs duts a terme és manifestament satisfactòria segons els criteris
dels/les tècnics/es del Departament de Comunicació i del/la regidor/a de l'Àrea.

Data 31-1-2018

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2017/015

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acord amb allò que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic, es dóna coneixement de la
formalització del contracte següent:
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ANUNCI DE FORMALITZACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS
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