
Concello de Vigo
      Contratación

CONTRATACIÓN  POR  PROCEDEMENTO  ABERTO   DE  ADXUDICACIÓN  DOS 
SERVIZOS  DE  PRODUCCIÓN  INTEGRAL  DE  CONCERTOS  E  ESPECTACULOS  NO 
AUDITORIO AO AIRE LIBRE DE CASTRELOS FESTAS DE VIGO 2010

1. Entidade  que  adxudica: organismo:  Concello  de  Vigo.  Dependencia:   Animación 
Sociocultural. Nº expediente 3568-335.

2. Obxecto do contrato: descrición: servizos de producción integral de concertos e espectaculos 
no auditorio ao aire libre de Castrelos Festas Vigo 2010.

Lugar de execución: Vigo (Pontevedra).
Prazo de execución: dende o 14-07-2010 ó 15-08-2010. 

3. Tramitación e procedemento.
Tramitación: Urxente
Procedemento: Aberto.

4. Presuposto base:  
229.000.- euros.

5. Garantías provisionais:  non se esixe.
6. Obtención da documentación e información: Oficina de Información Xeral do concello de 

Vigo, Pza. do Rei s/n 36202 VIGO, teléfono (986) 810298 Fax: (986) 226206.
Data límite para solicitar documentación: ata o día de finalización do prazo de presentación de  

proposicións.
7. Requisitos específicos do contratista: Clasificación:  non.
8. Presentación de Ofertas: Prazo: o prazo rematará ós 8 días seguintes ó da última  publicación 

do presente anuncio no BOP ou no DOG.
Documentación: a esixida na cláusula 5.1 do prego de condicións administrativas.
Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de 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.

9. Apertura Ofertas: entidade, domicilio e localidade: vexase punto 6 do anuncio.
Data e hora: A apertura de ofertas técnicas terá lugar ó  día seguinte ó de finalización de  

presentación das ofertas, ás 11,30 h. A data e hora de apertura de ofertas económicas  
se anunciará no perfil do contratante do Concello de Vigo.

10. Outras informacións: 
11. Páxina web para obtención de información:  www.vigo.org
JMV/gr

Vigo, 31  de maio de 2010.
A  concelleira delegada de Xestión Municipal

Raquel Díaz Vázquez
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