ADJUDICACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS I EQUIPAMENT PER A LA CELEBRACIÓ
DE LA FIRA DE MOSTRES, TOT NUVIS, PISTA DE GEL 2017 I FIRAREBAIXA 2018

L’objecte del present procediment de licitació és adjudicar la contractació, en règim de lloguer, del
subministrament, muntatge, desmuntatge i manteniment dels estands, de l'equipament i del
mobiliari requerit per la Fundació, per a ús propi o pels seus usuaris o expositors durant la Fira de
Mostres, Tot Nuvis i Pista de Gel de l’any 2017 i Firarebaixa 2018.
Les dates de celebració previstes per aquests esdeveniments són les següents:
Fira de Mostres:
Tot Nuvis:
Pista de Gel:
Firarebaixa:

del 28 d’octubre al 1 de novembre de 2017
de l’1 al 3 de desembre de 2017
del 22 de desembre al 7 de gener de 2018
de l’1 al 4 de febrer de 2018

Fira de Girona es reserva el dret a modificar i comunicar amb suficient antelació a l’adjudicatari, les
dates de celebració dels esdeveniments esmentats.
Tramitació, procediment i criteris per valorar les ofertes:
La contractació es tramitarà a través del procediment obert, i per valorar les proposicions i
determinar l'oferta més avantatjosa s'ha d'atendre als criteris establerts a la clàusula 26 del Plec
administratiu.
Termini per a la presentació d’ofertes:
 Data límit de presentació: el dia 19 de maig a les 14h.
 Documentació a presentar: Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de
presentar els sobres que s'indiquen a continuació, marcats amb els números 1, 2 i 3, tancats,
identificats en l'exterior amb la licitació a la que concorren i signats pel licitador o persona
que el representi i amb indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa, adreça postal,
així com l'adreça de correu electrònic a efectes de notificacions, el contingut dels quals
s'estableix en les clàusules 15, 16 i 17 del Plec administratiu.
 Lloc de presentació: a les oficines de la Fundació Fira de Girona ( Palau de Fires, Pg. de la
Devesa, 34‐36 – 17001 Girona). Horari d’oficines de 8 a 17h, els divendres de 8 a 14h.
Obertura de les pliques:
L’obertura es realitzarà segons cada sobres i en les dates següents:
Sobre nº1:
dia 23 de maig a les 12h
Sobre nº2:
dia 29 de maig a les 13h
Sobre nº3:
dia 12 de juny a les 13h
Adjudicació: 19 de juny de 2017
Criteris de valoració: s’adjudicaran segons els criteris detallats a la clàusula núm. 26 del Plec
administratiu.



Oferta tècnica, fins un màxim de 45 punts.
Oferta econòmica, fins un màxim de 55 punts.

