ANUNCI
Del Consell Comarcal del Baix Camp pel qual es fa pública la licitació del servei d’auditoria
de suport a la funció interventora de control intern (exp. C 09/2021).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Número d’identificació: 8100810007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Baix Camp
d) Tipus de poder adjudicador. Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta. No
g) Número d'expedient: C 09/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Domicili: Doctor Ferran, 8
c) Localitat i codi postal: Reus CP: 43202.
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977327155.
f) Adreça electrònica: ccbaixcamp@baixcamp.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDet
ail&idCap=10248462
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 (cal demanar cita prèvia)
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: la prestació dels serveis d’assistència tècnica com a col·laboració
de la Intervenció General del Consell Comarcal del Baix Camp, per a la realització de
treballs de control intern, en la modalitat de control posterior i control financer per als
exercicis 2021 i 2022.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Consell Comarcal del Baix Camp
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 79212000-3 Serveis d’auditoria
h) Codi NUTS: ES514
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 24.793,39 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties

Provisional: no.
Definitiva: 5 per cent del preu final ofert, exclòs l’impost sobre el valor afegit
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigeix
b) Solvència:
Acreditació de la solvència econòmica i financera:
L’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant
l’existència d’una assegurança vigent de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats
de l’activitat empresarial o professional desenvolupada pel licitador per un import igual o
superior a 100.000 euros vigent per tot el termini del contracte i el termini de la pròrroga si es
dona el cas. I el volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per un import igual que no excedeixi 1,5 vegades el VEC. En el
supòsit de que la data de constitució de l’empresa o inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat des de la data de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà
proporcional al període.
Acreditació de la solvència tècnica:
Per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional s’ha de tenir a disposició la
informació següent:
1. Acreditació que la firma o professional auditor/a que concorre a la licitació estigui
inscrita en el Registre oficial d’auditors de comptes (ROAC) com exercent.
2. Equip mínim de treball:
- Un cap d’equip, amb titulació universitària superior, que haurà d’haver realitzat un mínim
de 3 treballs de fiscalització plena posterior i/o control financer en els termes previstos a la
legislació vigent del sector públic local amb una rellevància econòmica igual o superior a la
del pressupost base del contracte durant els darrers 5 anys. Als efectes d’aquesta
contractació, no es considera inclosa en aquesta tipologia de treball els treballs consistents
exclusivament en l’auditoria de comptes anuals.
- Un col·laborador, amb titulació universitària superior.
Els licitadors hauran d’especificar els noms i la qualificació professional del personal
responsable d’executar la prestació, així com els treballs realitzats per aquest personal, els
imports facturats i les dates del treball.
-9 Criteris d’adjudicació: Objectius
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: No
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: la que s’estableix al perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: La que s’estableix als plecs
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Mitjançant el sobre digital.
Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=view
Detail&idCap=10248462
d)
e)
f)

S’accepta la facturació electrònica: Sí
S’utilitza el pagament electrònic: No
Criteris objectius de selecció dels candidats. Els que s’estableixen als plecs

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Lloc: C. Doctor Ferran, 8, 43202 Reus
c) Data i hora: la que s’estableix al perfil del contractant
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català/Castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs. Junta de Govern del Consell Comarcal del
Baix Camp
b) Adreça. C. Doctor Ferran, 8 43202 Reus
c) Termini per presentar recurs. 1 mes si l’acte és exprés

Joan Emili Llauradó Grau
Gerent

