SUBMINISTRAMENT I SERVEI DELS ESTANDS I COMPLEMENTS DE FUSTA PER A LA FIRA DE MOSTRES
2022‐2023 (SECTOR ALIMENTACIÓ I ALTRES POSSIBLES EXPOSITORS)

L’objecte del present procediment de licitació és el subministrament i servei dels estands i
complements de fusta per a la Fira de Mostres 2022‐2023 (sector alimentació i altres possibles
expositors).
Tramitació, procediment i criteris per valorar les ofertes:
La contractació es tramitarà a través per procediment obert, simplificat i abreujat amb
assenyalament d’un únic criteri de valoració de les ofertes, del contracte mixt, en règim de lloguer,
segons criteris establerts a la clàusula 8 del Plec administratiu.
Termini per a la presentació d’ofertes:


Data límit de presentació: el dia 13 de juliol a les 14h.
Documentació a presentar: Per participar en la licitació, les empreses han de presentar un
sobre tancat, signat per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el seu interior
s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els documents que
s’hi inclouen, el contingut dels quals s'estableix a la clàusula 7 del Plec administratiu.
 Lloc de presentació:
1.‐ Les proposicions es poden presentar pel licitador o per mandatari seu a les oficines de la
Fundació Fira de Girona, al passeig de la Devesa, 34‐36, de dilluns a divendres (no festius)
entre les 10.00 i les 14.00 h., per a la seva incorporació al registre corresponent.
2.‐ La documentació també es podrà enviar per correu. En aquest cas els sobres aniran
inclosos en un sobre més gran i el licitador haurà de remetre, per correu electrònic a
info@firagirona.com el justificant de la data i hora d’entrada a l’Oficina de Correus. El
justificant s’haurà de remetre a la Fundació Fira de Girona el mateix dia que es faci
l’enviament per correu. No s’admetran les ofertes si el justificant de l’enviament arriba passat
el dia de finalització del termini de presentació de proposicions.
Vegeu termini i presentacions establerts a la clàusula 6 del Plec administratiu.
Obertura de les pliques:
L’obertura del sobre nº 1: dia 20 de juliol a les 11:30h
Adjudicació: dia 22 de juliol del 2022
Criteris de valoració: s’adjudicaran segons els criteris detallats a la clàusula núm. 8 del Plec
administratiu.


Criteri preu, fins un màxim de 10 punts.

