AVÍS DE LICITACIÓ PÚBLICA

RENOVACIÓ DE LA IDENTITAT VISUAL I DE LA CARTA GRÀFICA DE L’EUROREGIÓ AECT
PIRINEUS MEDITERRÀNIA
FA 14113

1 Identificació de l’organisme que fa la licitació:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Euroregió Pirineus Mediterrània, anomenada
EPM.

2 Procediment d’adjudicació
Procediment adaptat en aplicació dels articles 26 i 27 de l’ordenança núm. 2015-899 del 23 de juliol
del 2015 i del decret núm. 2016-360 del 25 de març del 2016. Es tracta d’un procediment adaptat.
3 Objecte de la licitació:
Renovació de la identitat visual (logotip) i de la carta gràfica de l’Euroregió AECT Pirineus
Mediterrània.
4 Durada de la licitació:
La licitació abraça des del dia de la data de signatura del pressupost fins al pagament contra
presentació de factura, després d’haver prestat el servei, per mandat administratiu tot respectant el
termini global de pagament, de 30 dies, a l’acabament de la durada de la garantia dels bens instal·lats,
i/o del període contractual.

5 Formes de lliurament del dossier de la consulta :
Lliurament digitalitzat: el dossier es lliura simultàniament a l’enviament del present avís de licitració.
En cas contrari, serà transmès per correu electrònic sempre que es demani a l’adreça
courrier@euroregio-epm.eu.
Lliurament imprès: el dossier de la consulta a les empreses es podrà fer arribar a cada candidat que
ho demani al responsable de comunicació, David Clusellas.

6 Lloc i condicions de lliurament dels plecs:
Els candidats transmetran el seu dossier complet, en forma de plec o digitalitzat :
- Per correu amb forma de plec tamponat. Ha d’indicar:
Licitació de serveis en renovació de la identitat visual
NO OBRIR (Cognom i núm. de telèfon del contacte a l’empresa)
Aquest plec haurà de lliurar-se contra rebut o, si s’envia per Correus, per plec certificat amb avís de
recepció postal. El plec haurà d’arribar a la destinació abans de la data i l’hora límits de recepció
indicats a la portada a l’adreça següent:
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT
El Centre del Món
35 boulevard Saint-Assiscle CS 32032
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT 35 boulevard Saint-Assiscle CS 32032 66011 Perpignan Cedex (France)
Tél. +33 4 48 22 22 34 courrier@euroregio-epm.eu SIRET 130 007 511 00038
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66011 PERPIGNAN Cedex
7 Justificants a enviar:
Pel que fa als justificants que cal enviar, els candidats han de consultar el reglament de la consulta.
8 Criteris de selecció de candidatures:
La totalitat del dossier indicat a l’article 5 del reglament de la consulta.
9 Criteris de ponderació de les candidatures:
Els criteris que intervenen per valorar les ofertes estan indicats numèricament sobre una base mínima
de 100 punts i distribuïts de la manera següent.
- Criteri núm. 1: el preu (ponderació de 45 punts)
- Criteri núm. 2: el valor tècnic (ponderació de 35 punts)
- Criteri núm. 3: el termini de realització de l’encàrrec (ponderació de 20 punts)
10 Informació tècnica i administrativa:
Informació administrativa:
Sr. Guillaume Benhaiem
Responsable d’Administració i Finances
Euroregió Pirineus Mediterrània AECT
El Centre del Món
35 boulevard Saint-Assiscle CS 32032
66011 PERPIGNAN Cedex
guillaume.benhaiem@euroregio-epm.eu
(+33) 04 48 22 22 34

Informació tècnica:
Sr. David Clusellas
Responsable de Comunicació
Euroregió Pirineus Mediterrània AECT
El Centre del Món
35 boulevard Saint-Assiscle CS 32032
66011 PERPIGNAN Cedex
com@euroregio-epm.eu
(+33) 04 48 22 22 34

11 Re
cursos :
En matèria de vies i terminis de recurs, el tribunal territorialment competent per tractar els litigis que
puguin sobrevenir en ocasió de la present consulta és:
Tribunal Administratiu de Tolosa
68, rue Raymond IV
B.P. 7007
31068 Toulouse Cedex 07
Telèfon: (+33) 05 62 73 57 57
Fax: (+33) 05 62 73 57 40
Documentació: (+33) 05 62 73 57 69
Correu electrònic : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

12 Data límit de lliurament de candidatures:
Dilluns 12 de març 2018 a les 17h00 com a molt tard.
13 Data d’enviament a publicació:
Divendres 9 de febrer 2018
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