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Unitat tramitadora: Unitat Administració
Fires
FIM/44/2019 Procediment Obert simplificat
Codi document: AFI13I0SM

F_TABLON_PUBLICACION

Assumpte: Anunci de formalització

ANUNCI FORMALITZACIÓ
De l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic pel qual es fa pública la formalització d'un
contracte del servei de la Direcció tècnica del Mercat de Música Viva de Vic (expedient
FIM/44/2019).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic
b) Número d’identificació: 829813026
c) Dependència que tramita l'expedient: Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: FIM/44/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic
b) Domicili: C. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 2a planta
c) Localitat i codi postal: Vic - 08500
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938833100
f) Adreça electrònica: contractació.ofim@vic.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ofim
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure clàusula 14 del plec de clàusules
administratives particulars.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació del servei de Direcció tècnica del Mercat de Música Viva de
Vic 2019.
b) Admissió de pròrroga: Sí: s'estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos (2) anys més,
prorrogable any a any per períodes d'un (1) any.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No
d) Lloc d'execució: Vic
e) Termini d'execució:
Inici: A la signatura del contracte
Fi: 15/10/2019
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 79952100
h) Codi NUTS: ES511.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Criteris d’adjudicació:
- Oferta econòmica: 75 punts.
- Criteris que depenen de judici de valor: 25 punts
-6 Data de l’adjudicació del contracte: Decret de presidència de data 5 de juny de 2019
-7 Nombre d’ofertes rebudes:
 Ofertes rebudes per via electrònica: 2
 Ofertes rebudes altre estat membres o tercer país: 0
-8 Dades de l’adjudicatari:
Nom: RGB MUSIC SL
NIF: B17541509
Adreça: C. Josep M. Gironella i Pous, 9, bxs. 2a. 17005 Girona
Codi NUTS: ES511
Tipus d’empresa: (petita/mitjana/UTE): petita
-9 Valors de l’oferta seleccionada:
- Import de l’oferta: VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS, AMB VUITANTACINC CÈNTIMS (26.843,85€) IVA inclòs, que es desglossa en:
o Import net: vint-i-dos mil cent vuitanta-cinc euros (22.185,00€)
o 21% IVA: quatre mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta-cinc cèntims
(4.658,85€)
-10 Subcontractes que es preveuen realitzar: No s’escau.
-11 Publicacions anteriors en el DOUE: No s’escau.
-12 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No s’escau.
-13 Data de formalització del contracte: 12 de juny de 2019
-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Veure clàusula 35 del plec de clàusules
administratives particulars.
b) Termini per presentar recurs: L’establert a la normativa vigent.
-15 El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
No.
F_FIRMA_2
Firmat electrònicament per:
P5829901G - carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 2a planta - 08500 Vic LaCIF
secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
18-06-2019 14:20
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