
 

Contractació
Pública

Conservació preventiva, documentació, protecció, restauració puntual, manipulació,
embalatge, moviment, trasllat, exposició i emmagatzematge de les obres que
conformen la col·lecció que s'exposa a l'edifici del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT), segons projecte redactat pel Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya (CRBMC).

Conservació preventiva, documentació, protecció, restauració puntual, manipulació, embalatge, moviment,
trasllat, exposició i emmagatzematge de les obres que conformen la col·lecció que s'exposa a l'edifici del

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), segons projecte redactat pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
(CRBMC).

166.980,35 € sense IVA 202.046,22 € IVA inclòs (21,00%)

6 mesos

Catalunya

01/03/18 14:00 h

Els treballs de documentació, restauració puntual, embalatge i protecció de les obres s'hauran de dur a terme in situ dins
del mateix Museu (Plaça del Rei, 5, 43003 - Tarragona), sota les directrius i instruccions del MNAT i del CRBMC.

El contracte entrarà en vigor a partir de la data de la seva formalització i finalitzarà el 30 de setembre de 2018. En qualsevol cas, les
tasques s'hauran de realitzar, en quant a les peces que han de ser traslladades al recinte del Tinglado del Port de Tarragona, abans de l'11
de juny de 2018 i la resta de peces abans del 30 de setembre del mateix any.
D'acord amb l'article 63.2 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, la sortida dels béns culturals de titularitat
estatal adscrits a la col·lecció estable del MNAT ha de ser autoritzada pel Ministeri, per la qual cosa, l'adjudicació d'aquest contracte
restarà condicionada a l'obtenció d'aquesta autorització.

166.980,35 € sense IVAValor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Agència Catalana del Patrimoni Cultural

ACPC-2018-2

Urgent

Serveis

Altres serveis

Obert

No

No

Dades del contracte



No

06/03/18
12:00 C/

Portaferrisa, 1 (Palau Moja) 08002 Barcelona

No

No

05/04/18

S'estima com a data prevista de formalització del contracte el 27 d'abril de 2018.

Oferta econòmicament més avantajosa.

3

45454100

NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES, SL
Espanya

189.923,45 € amb IVA
156.961,53 €

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Veure informes tècncis i resolució.

PDF

PDF

veure apartat E quadre característiques del contracte i claùsula setzena 8 PCAP.Condicions d'execució:

Informe MNAT Exp. ACPC 2018-2 (sobre C i proposta adj).pdf

Informe MNAT Exp. ACPC 2018-2 (sobre B).pdf
Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Resolucio adjudicacio 2018 02.pdf

Aprovacio exp i PCAP 2018 02.pdf

Acta 4a sessio 2018 02.pdf

Acta 3a sessio 2018 02.pdf

Acta 2a sessio 2018 02.pdf

Acta 1a sessio 2018 02.pdf

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació:

 

Obertura de pliques (Mesa B (tres dies hàbils a partir de l'endemà de la finalització termini presentació proposicions)) :

Subhasta electrònica:

Dades de l'adjudicació

12/04/18 10:00 h

Documentació
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