ANUNCI
d'inici de licitació
Aprovat per l'òrgan competent la Fundació Tarragona 2017 l'expedient de contractació per adjudicar pel
procediment obert, el servei consistent en els direcció integrada de projecte i gestió de les obres (en
endavant Project Management) a realitzar en l’Anella Mediterrània per a la celebració dels Jocs
Mediterranis 2017, i acordada la iniciació del procediment d’adjudicació, per mitjà del present s’anuncia
la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de Clàusules aprovat,
l’extracte del qual és el següent:
1.
-

2.
3.
-

4.
5.
6.
7.
-

Entitat adjudicadora
Organisme: Fundació Tarragona 2017.
Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Fundació Tarragona 2017
Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta
Localitat i codi postal: Tarragona, 43004
Telèfon: 977 230 0763
A/e: tarragona2017@tarragona.cat
Adreça del Perfil de Contractant: http://www.tarragona2017.cat/perfil-contractant/
Objecte del contracte
Tipus: Serveis.
Descripció: Direcció integrada de projecte i gestió de les obres (en endavant Project
Management) a realitzar en l’Anella Mediterrània.
Lloc d'execució: Tarragona.
Termini d’execució: 2 anys
Admissió de pròrroga: si, 6 mesos
CPV (Referència de Nomenclatura): 71541000-5
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: Urgent
Procediment: Obert
Criteri/s d’adjudicació: (veure annex 1 del
Criteri/s no avaluables automàticament:
- Estudi del contracte
- Metodologia Project Management
- Idoneïtat de l’equip de treball
Criteri/s avaluables automàticament:
- Oferta econòmica

plec

de

clàusules

administratives)

Valor estimat del contracte: 205.200€
Pressupost base de licitació: import net: 180.000€
Garanties exigides:
Definitiva (%): 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA).
Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: veure annex 1 del plec de
clàusules administratives.
Altres requisits específics: Veure l’annex 1 del plec de clàusules administratives..
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8.
-

-

9.
-

Presentació d'ofertes:
Data límit de presentació: En el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci en el Perfil del contractant de la Fundació Tarragona 217, llevat que sigui
dissabte o festiu, cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest termini finalitzarà a les
14 hores.
Modalitat de presentació: presencial.
Lloc de presentació:
Fundació Tarragona 2017
Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta
43004 Tarragona
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar des
del següent al de l’obertura.
Obertura d'ofertes:
Descripció: obertura de la documentació avaluable
Direcció: Fundació Tarragona 2017, Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta
Localitat i codi postal: Tarragona, 43004.
Data i hora: s'anunciarà al perfil del contractant.

Tarragona, 18 de novembre de 2015

El Coordinador General
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