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De conformitat amb l’acord del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Girona de 

28 de febrer de 2018, per mitjà del present s’informa que, a través del perfil del 

contractant de la Cambra de Comerç (http://www.cambragirona.cat/la-cambra/) s’ha 

convocat el procediment OBERT de licitació per a l’adjudicació de L’ACORD MARC 

PER A LA POSTERIOR ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES DERIVATS AMB 

PROFESSIONALS O SERVEIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROGRAMA PICE, que seguirà la tramitació ORDINÀRIA, regulació NO 

HARMONITZADA, amb diversos criteris d’adjudicació, conforme els plecs que 

consten al perfil del contractant, les dades bàsiques dels quals són:  

1.- Entitat adjudicadora  

a) Organisme: Cambra de Comerç de Girona 

b) Obtenció de documentació i informació:  

1) Dependència: Secretaria. 

2) Domicili:  Gran Via de Jaume I núm. 46  

3) Localitat i codi postal: Girona, 17001  

4) Telèfon: 972418500  

5) Correu electrònic: npascual@cambragirona.org 

c) Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: http://www.cambragirona.cat/la-

cambra/ 

d) Número d’expedient: 01-2018-contractació  

2.- Objecte del contracte 

a) Tipus: Acord marc per a la posterior adjudicació de contractes derivats de serveis 

docents  

b) Durada del contracte: des de l’adjudicació fins el 31 de desembre de 2018. 
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c) Admissió de pròrroga: Sí, segons clàusula 6 del Plec de condicions 

administratives.  

3.- Tramitació i procediment  

a) Tramitació:  ordinària 

b) Procediment: obert. 

c) Divisió en lots: sí, segons clàusula 4 del plec de condicions administratives. 

d) Criteris d’adjudicació:  diferents criteris d’adjudicació, segons clàusula 12 del  

plec de condicions administratives. 

4.- Valor estimat de l’Acord Marc 

El valor estimat de l’acord marc és de 988.200 €, segons s’especifica a la clàusula 5 del 

plec de condicions administratives. 

5.- Garanties 

5.1.- Garantia Provisional: No s’exigeix. 

5.2.- Garantia Definitiva: 3% de l’import d’adjudicació, segons clàusula 16 del plec de 

condicions administratives. 

6.- Requisits específics del contractista 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica: en els termes especificats a la 

clàusula 11 del plec de condicions administratives.  

7.- Presentació d’ofertes 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, comptats des de l’endemà del dia de la 

publicació de l’anunci de licitació al BOP de Girona i/o al Perfil del Contractant de 

la Cambra de Comerç de Girona. En el cas que el termini finalitzi en dissabte, 

diumenge o festiu, aquest es traslladarà al primer dia hàbil següent. 

b) Forma de presentació: tres sobres tancats, amb les caràtules de l’Annex III, 

cadascun amb la documentació corresponent, segons s’especifica a la clàusula 13 

del plec de condicions administratives. 

c) Lloc de presentació:  

I. Cambra de Comerç de Girona  
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II.  Domicili: Gran Via de Jaume I núm. 46  

III.  Localitat i codi postal: Girona, 17001  

8. Obertura de les ofertes 

L'obertura dels sobres tindrà lloc en els terminis establerts a la clàusula 17 del plec de 

condicions administratives. 

Girona, 28 de febrer de 2018 

 

 

 

Eduard Torrent i Pairó  
Director Gerent 
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