
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

INSTITUT RAMON LLULL

ANUNCI de licitació d'un contracte (exp. 02/G0935 N – Biennal de Venècia d'Arquitectura 2018).

L'Institut Ramon Llull obre convocatòria per la licitació del contracte següent:

 

1. Entitat adjudicadora

1.a. Organisme: Institut Ramon Llull

1.b. Dependència que tramita l'expedient: gerència

1.c. Codi d'expedient: 02 / G0935 N – Biennal de Venècia d' Arquitectura 2018

 

2. Objecte del contracte

2.a. Descripció del contracte: servei de muntatge i desmuntatge de l'exposició “RCR. Somni de
natura_Catalonia in Venice”.

2.b. Termini execució: des de la data de signatura del contracte fins al dia 3 de desembre de 2018.

Els terminis d'execució parcials s'estableixen en el Plec de prescripcions tècniques

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

3.a. Tramitació: ordinària

3.b. Procediment: obert no harmonitzat

3.c. Forma d'adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa en atenció a una pluralitat de criteris

 

4. Preu màxim i valor estimat del contracte

4.a. El preu màxim per prestar aquest servei:

- Import net: 32.231,40 € (IVA exclòs)

- Import total: 39.000 € (IVA inclòs)

4.b. Valor estimat del contracte: 36.000,00 € (IVA exclòs)

 

5. Garantia provisional: no es preveu

 

6. Obtenció de la documentació i informació

A la pàgina web de l'Institut Ramon Llull i a la pàgina web de la Plataforma Electrònica de Contractació de la
Generalitat de Catalunya es trobaran el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació d'aquest servei: http://www.llull.cat i
https://contractaciopublica.gencat.cat
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7. Requisits específics dels licitadors

Els documents acreditatius de solvència econòmica i financera i els acreditatius de la solvència tècnica i
professional són els esmentats a la clàusula desena i a l'annex III del Plec de clàusules administratives
particulars

 

8. Presentació de les ofertes

8.a. Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del dia 27 de març de 2018

8.b. Documentació a presentar: la requerida a la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives
particulars

8.c. Lloc de presentació: a la seu de l'Institut Ramon Llull: avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona, tel. 93
467 80 00 

8.d. Horari: de 9 a 14 hores

Les proposicions també es podran trametre en els termes establerts per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i reglamentàriament. En
aquests casos caldrà justificar la data d'imposició de la tramesa i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió
de l'oferta mitjançant mail (licitacions@llull.cat) durant el mateix dia, segons s'estableix a la clàusula dotzena
del Plec de clàusules administratives particulars

 

9. Obertura de les ofertes

L'obertura del sobre “B” corresponent a la proposició relativa a criteris subjectes a un judici de valor i la del
sobre “C” corresponent a la proposició subjecte a criteris de valoració automàtica s'indicarà en la web
www.llull.cat.

 

10. Pàgina web on figura la informació relativa a aquesta licitació: www.llull.cat

 

Les despeses de publicació de l'anunci i de la seva formalització seran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2018

 

Josep Marcé i Calderer

Gerent de l'Institut Ramon Llull

 

(18.060.128)
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