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F_TABLON_PUBLICACION

Unitat tramitadora: Unitat Administració
Fires
FIM/53/2020
Codi document: AFI14I0I3
Assumpte: Anunci de licitació

EDICTE
De l’Organisme Autònom Fires i Mercats de Vic pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp.
FIM/53/2020)
-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/53/2020
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic
b) Domicili: carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 2ª planta
c) Localitat i codi postal: Vic CP: 08500.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938833100
f) Adreça electrònica: contractacio.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 administraves
particulars
i) Horari d’atenció: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contractació del servei de Direcció Artística del Mercat de Música Viva de Vic
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Vic
.
e) Termini d'execució: 1 any
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 92312000-1
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 205.601,31 euros, sense IVA
Import total IVA inclòs: 58.080,37 euros.
Import total IVA exclòs: 48.000,31 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: no
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-7 Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
-8 Requisits específics del contractista
a)
Classificació: no es requereix
b)
Solvència:
-

Solvència econòmica i financera

Mitjà: Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
Descripció: El licitador haurà d’acreditar la disposició d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil
per riscos professionals per un import de 100.000€.
-

Solvència tècnica i professional

Mitjà: Treballs realitzats
Descripció: Relació dels principals serveis realitzats, en els últims tres anys, d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte, que tinguin un import anual acumulat en l’any de major
execució igual o superior al 70% del valor estimat d’aquest contracte quan la seva duració no sigui superior
a un any o de l’anualitat mitja del contracte, i en la que s’indiqui import, data i destinatari, públic o privat dels
mateixos.
-9 Criteris d’adjudicació:
a) Oferta econòmica: .................................................................................................................................. 5 punts
b) Criteris que depenen de judici de valor ................................................................................................ 95 punts
b.1. Criteris avaluables per un comitè d’experts ......................................................................................... 95 punts,
desglossats de la manera següent:
b.1.1. Projecte artístic. Estratègia de programació, execució i seguiment .................................... 30 punts
b.1.2. Definició de les línies estratègiques del MMVV adreçades al sector professional i accions per dur-les a
terme ..............................................................................................................................................15 punts
b.1.3. Accions pel desenvolupament i millora de la internacionalització del projecte ....................15 punts
b.1.4. Propostes de cooperació amb altres fires, festivals, associacions, entitats i institucions relacionades amb el
sector ..............................................................................................................................................15 punts
b.1.5. Pla de captació de nous públics i estratègia del MMVV en la seva vessant adreçada al públic no
professional ....................................................................................................................................10 punts
b.1.6. Propostes per a la participació activa de la ciutat que acull el MMVV a través del seu teixit social i cultural
......................................................................................................................................................... 5 punts
b.1.7. Aportacions sobre la igualtat de gènere en la programació artística i les campanyes contra la violència
sexista ............................................................................................................................................. 5 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure el plec de clàusules administratives
particulars.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No s’escau.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Veure l’espai de l’anunci de licitació del perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula número 15 del plec de clàusules administratives particulars
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: s’acceptarà únicament la presentació electrònica
d) S’accepta la facturació electrònica: És obligatòria
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sempre
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic.
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b) Lloc: Es publicarà en el perfil del contractant
c) Data i hora: Es publicarà en el perfil del contractant
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci: Cap
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Veure clàusula 44 del plec de clàusules administratives
particulars
b) Termini per presentar recurs: L’establert a la normativa vigent
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No
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