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Documento asinado

ASINADO POR: Concelleiro De Fomento E Admón Electrónica (David Regades Fernández) 2014-08-20T08:45:55+02:00 -

CONTRATACIÓN DA PROMOCION TURISTICA EN NOVOS MERCADOS TURISTICOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS MEDIANTE CONECTIVIDADE AEREA DIRECTA
DOS MESMOS COA CIDADE DE VIGO.
1. Entidade que adxudica: organismo: Concello de Vigo. Dependencia: Turismo. Nº expediente:
5238-104.
2. Obxecto do contrato: descrición: promoción turística de Vigo en novos mercados turísticos,
nacionais e internacionais, para atraer turistas procedentes de novos mercados mediante
conectitividade aérea directa dos mesmos con Vigo.
Lugar de execución: Vigo.
Prazo de execución: 39 meses.
3. Tramitación e procedemento.
Tramitación: Ordinaria.
Procedemento: Aberto.
4. Presuposto base: 3.554.000.- euros.
5. Garantías provisionais: non se esixe.
6. Obtención da documentación e información: www.vigo.org (perfil do contratante), teléfono
(986) 810148 Fax: (986) 226206.
Data límite para solicitar documentación: ata o día de finalización do prazo de presentación de
proposicións.
7. Presentación de Ofertas: Prazo: o prazo rematará ós 15 días seguintes ó da última
publicación do presente anuncio no BOP ou no DOG.
Documentación: a esixida nas cláusulas 12 e 13 do prego de clausulas administrativas
particulares.
Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo, Pza. do Rei s/n 36202 VIGO, ata
as 13,30 h. do último día de prazo.
Prazo da obriga de mante-la oferta: dous meses contados dende o día da apertura de
proposicións.
8. Apertura Ofertas técnica e conómica: entidade, domicilio e localidade: vexase punto 6 do
anuncio.
Data e hora: se anunciará no perfil do contratante do Concello de Vigo.
9. Outras informacións:
10. Páxina web para obtención de información: www.vigo.org
JMV/gr
Vigo, 19 de agosto de 2014
O concelleiro delegado de Contratación
David Regades Fernández
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