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F_TABLON_PUBLICACION

Unitat tramitadora: Unitat Administració
Fires
FIM/77/2022 POS
Codi document: AFI16I00SB

Assumpte: Anunci de licitació

ANUNCI
De l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (Exp. FIM/77/2022)

-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Organisme Autònom Fires i Mercats de Vic
Número d’identificació: 829813026
Dependència que tramita l'expedient: Organisme Autònom Fires i Mercats de Vic
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: FIM/77/2022

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Organisme Autònom Fires i Mercats de Vic
Domicili: Carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 2ª planta
Localitat i codi postal: Vic CP: 08500
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938833100
Adreça electrònica: contractacio.ofim@vic.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/ofim
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure clàusula 14 del plec de clàusules
administratives 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 lloguer de dos escenaris coberts tipus “orbit” i la
corresponent assistència tècnica especialitzada (muntatge, funcionament i
desmuntatge) per als espectacles programats a la plaça Major i al pàrquing de sorra del
Sucre, durant el Mercat de Música Viva de Vic
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b) Admissió de pròrroga: Si
c) Divisió en lots: 2 lots
d) Lloc d'execució: Vic
e) Termini d'execució: Veure plec de condicions tècniques
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 39522100-8
h) Codi NUTS: ES51
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat sumari
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 56.000,00 euros, sense IVA
b) Import total IVA inclòs: 33.880,00 euros
Import total IVA exclòs: 28.000,00 euros
IVA suportat: 21 %
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: No
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix
b) Capacitat per contractar: veure clàusula 11 del PCAP

-9 Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 16 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure plec de prescripcions
tècniques
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
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-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Veure a l’espai de l’anunci de licitació
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 14 i 15 del PCAP
c) Presentació d’ofertes: 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 Fires i Mercats de Vic.
b) Lloc: C. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, núm. 5, 2a planta
c) Data: Es fixarà pel Gerent de l’OFIM
-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 33 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
F_FIRMA_2

F_TABLON_RETIRADA
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