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ANUNCI
DE PROMOTORA D’EXPORTACIONS CATALANES SA (en endavant, PRODECA), pel
qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (expedient núm. 11/2018)
-

1 Entitat Adjudicadora
a) Organisme: Promotora d’Exportacions Catalanes SA (PRODECA)
b) Número d’identificació: A09006446
c) Dependència que tramita l’expedient: Promotora d’Exportacions Catalanes SA
(PRODECA)
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador NO administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Promoció dels productes agroalimentaris
i forestals catalans i l’ajuda a l’exportació dels esmentats productes cap als mercats
de demanda.
f)

Central de compres / Contractació conjunta. No aplica

g) Número d’expedient:11/2018
-

2 Obtenció de la documentació o informació
a) Entitat: Promotora d’Exportacions Catalanes SA (PRODECA)
b) Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, nº 620, principal.
c) Localitat i Codi Postal: Barcelona. CP 08007.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon / Fax: 935564820 / 935524825
f)

Adreça electrònica: mvargas@gencat.cat

g) Adreça Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PRODECA
h) Data límit d’obtenció de documents i informació:
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9h a 15h.
-

3 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’auditoria (controlador de primer nivell) per a la
verificació de la despesa del Projecte Interreg-Med-Mdnet.
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b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió en lots i número de lots / de unitats: NO
d) Lloc d’execució: Barcelona
e) Termini d’execució: Des del dia de la signatura del contracte fins la finalització de
l’últim període de certificació del projecte Interreg MED MD.net, és a dir, el 31 de
gener de 2022, inclòs.
f)

Establiment d’un acord marc (en el seu cas): NO

g) Codi CPV: 79212000-3 Serveis Auditories
h) Codi NUTS: ES511
-

4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: NO
e) S’aplica una subhasta electrònica: NO

-

5 Pressupost de licitació

a) Determinació del preu: a tant alçat
b) Pressupost màxim de licitació: 8.833€, IVA inclòs.
c) Valor estimat del contracte: 7.300€, sense IVA.
-

6 Admissió de variants: NO

-

7 Garanties
a) Provisional: NO
b) Definitiva: sí 5% del preu base de licitació, IVA exclòs.

-

8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es preveu.
b) Solvència:
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Solvència econòmica i financera.
Criteri: Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i presentació de les ofertes igual o
superior a: 9.000€
Mitjà d’acreditació: Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum
anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Solvència tècnica o professional.
Criteri: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa que els que constitueix l’objecte del contracte en el curs dels tres últims
anys, en el que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Mínim exigible: l’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres darrers anys, d’igual
o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, quin import
anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat
mitjana del contracte.
Mitjà d’acreditació: Declaració Responsable.
En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, és a dir, que
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels
mitjans següents:
o

Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat.

o

Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
l’empresari a fi de garantir la qualitat i els mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa.
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-

9 Criteris d’adjudicació:

1.- Criteris de valoració de qüestions objectives i avaluables de manera automàtica.
(Fins a 100 punts)

1.1.

Criteri objectiu basat en l’oferta econòmica del contracte (Fins a 60 punts)

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores de la manera
següent:
- L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 60 punts.
- La resta d’ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta: 60 x preu de l’oferta més econòmica_
Preu de l’oferta que es puntua
- Les ofertes econòmiques que superin el preu base de licitació seran automàticament
desestimades.
1.2.

Altres criteris objectius avaluables mitjançant fórmules automàtiques (Fins a 40
punts)

Es valorarà l’experiència o participació de l’auditor responsable en serveis d’auditoria en
projectes Interreg de la manera següent:


Per la participació en serveis d’auditoria de més de dos projectes Interreg s’atorgarà
fins a un màxim de 40 punts segons el criteri següent:
o

S’atorgarà 10 punts al licitador que acrediti la participació en serveis d’auditoria
de 2 projectes Interreg.

o

S’atorgarà uns altres 10 punts més al licitador que acrediti la participació en
serveis d’auditoria de 3 projectes Interreg.

o

S’atorgarà uns altres 10 punts més al licitador que acrediti la participació en
serveis d’auditoria de 4 projectes Interreg.

o

S’atorgarà uns altres 10 punts més al licitador que acrediti la participació en
serveis d’auditoria de 5 projectes Interreg.
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*Per participar a la present licitació, els licitadors hauran d’acreditar la participació o
experiència en serveis d’auditoria en, com a mínim, un projecte Interreg.
-

10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Condicions especials d’execució de tipus mediambiental, social o relatives a
l’ocupació.


L’adjudicatari està obligat al compliment sota la seva responsabilitat, de les
disposicions vigents en matèria laboral, seguretat social, salut en el treball, i
qualsevol altre de caràcter general aplicable, i en concret l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 171/2004.
L’incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i en especial per part dels
adjudicataris, o la infracció de les disposicions sobre prevenció de riscos laborals,
no comporta cap mena de responsabilitat per a PRODECA.



L’empresa adjudicatària ha d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la
vida personal i/o laboral de les persones adscrites a l’execució del contracte.



Les empreses licitadores han de disposar d’una política de comunicació ambiental
interna que permeti planificar totes les tasques i designar responsables per a durles a terme, i informar als treballadors de les mesures ambientals aplicades i el seu
ús (formació i informació).

Condicions especials d’execució de caràcter ètic: Els licitadors i els contractistes
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
-

11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix

-

12 ACP aplicable al contracte? SÍ

-

13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23 de novembre de 2018 a les 13:00h.
b) Documentació que cal presentar: veure l’annex 2 del plec de clàusules
administratives particulars, i el plec de prescripcions tècniques.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: NO
c.2) Presentació electrònica: SÍ
d) S’accepta la facturació electrònica: SÍ

-

14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Promotora d’Exportacions Catalanes SA (PRODECA)
b) Lloc: Oficines de PRODECA
c) Data: 4 de desembre de 2018 a les 10:15h.
d) Hora: 10:15h
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les proposicions
és públic.

-

15 Despeses de l’anunci:
No procedeix.

-

16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català/castellà
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-

17 Recurs

-

Òrgan competent en procediments de recurs: Departament d’Agricultura, ramaderia,
Pesca i Alimentació; d’acord amb l’article 44.6 de la LCSP.

-

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, nº 612-614; CP 08007. Barcelona.

-

Termini per presentar recurs: d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, de
procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-

Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: SÍ.

CPISR-1 C
Ramon
Sentmarti
Castañe

Signat digitalment
per CPISR-1 C Ramon
Sentmarti Castañe
Data: 2018.11.07
10:41:58 +01'00'
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