EXP: PO-0720-SUEXPOS
ANUNCI
En virtut de la resolució adoptada per la Direcció General del Consorci del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), de data 12 de març de 2020, s’anuncia el
procediment obert amb un únic criteri de valoració, d’acord amb el següent detall:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
b) Número d’identificació: 90000793
c) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació CCCB
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics culturals
f) Central de compres/contractació conjunta: No
g) Numero de expedient: PO-0720-SUEXPOS
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
b) Domicili: carrer Montalegre, núm.5.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08001
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93.306.41.00
f) Fax: 93.306.41.01
g) Adreça electrònica: contractacio@cccb.org.
h) Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/
i) Data límit obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables, i fins
el dia 23 de març de 2020.
Horari d’atenció: de 9 a 14 hores.
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Fabricació i subministrament dels elements expositius i
execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l’exposició “William Kentridge”.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió per lots i número de lots/d’unitats: SI / 2 Lots
d) Lloc de lliurament: CCCB, c/Montalegre, núm. 5 de Barcelona (08001)
e) Termini de lliurament: veure clàusula 1.5 del PCAP
f) Codi CPV: 39154000-6
g) Codi NUTS: ES511
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministraments
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert amb un únic criteri
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
5.- Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: CENT SETANTA-QUATRE MIL EUROS (174.000,00 €),
IVA exclòs.
b) Valor estimat del contracte (inclou possibles pròrrogues i modificacions): DOS-CENTS
VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS (208.800,00 €), IVA exclòs
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties:
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% del preu final ofert, IVA exclòs.
8.-Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No
b) Solvència:
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La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present
plec i en els termes que es detallin en el requeriment.
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Veure la clàusula
1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
9.- Condicions particulars per l’execució del contracte: veure clàusula 2.2 del PCAP
10.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
11.- ACP aplicable al contracte? Sí
12.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30 de març de 2020 a les 14:00 hores.
b) Presentació d’ofertes:
1) Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica, mitjançant
l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, en el perfil del contractant del CCCB.
c) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
13.- Obertura de proposicions
a) Entitat: CCCB
b) Lloc: carrer Montalegre, 5, Barcelona
c) Data: 2 d’abril de 2020
d) Hora: a partir de les 10,30 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és
públic
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a comptar
des de la data de l’obertura de les ofertes rebudes.
14.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà
15.- Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: CCCB
b) Adreça: carrer Montalegre, 5, Barcelona (08001)
c) Termini per presentar recurs: contra aquesta resolució que posa fi a la via
administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació.
16.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
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