ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ
Contracte: L’ACORD MARC PER A LA POSTERIOR ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
DERIVATS AMB PROFESSIONALS O SERVEIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA PICE.
1. Entitat adjudicadora


Organisme: Cambra de Comerç de Girona



Dependència que tramita l’expedient: Secretaria



Número d’expedient: 1/2017.



Adreça del perfil de contractant: www.cambragirona.cat

2. Objecte del contracte


Tipus: Acord marc / Contracte de serveis.



Descripció: Professionals o serveis docents per al desenvolupament del
programa PICE



Lots: SI.



CPV: La codificació corresponent al Codi de Vocabulari Comú de
Contractes Públics (CPV), i els Codis de Classificació Estadística (CPA) de
l’Annex II del TRLCSP per remissió del seu article 10 (categoria 24); CPC 92; i
CPV 80000000-4).



Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: www.cambragirona.cat

3. Tramitació i procediment


Tramitació: Ordinària



Procediment: El procediment d’adjudicació del contracte serà el
procediment obert amb diversos criteris, en el qual tot empresari interessat,
sempre que doni compliment a la condició legal d’aptitud i d’habilitació,
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte, d’acord amb l’article 157 del TRLCSP.

4. Valor estimat del contracte: 492.000 -€ (IVA exclòs) el present contracte es
troba exempt d’IVA vista la naturalesa dels serveis a contractar.
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5. Pressupost base de licitació:
L’especificat per a cada lot en la clàusula 4 del Plec de Condicions
Administratives per a la celebració de l’acord marc per a la posterior
adjudicació de contractes derivats amb professionals o serveis docents per al
desenvolupament del programa PICE.
6. Garanties exigides:
a) Garantia provisional: No s’exigeix.
b) Garantia definitiva: 3% de l’import d’adjudicació.
7. Presentació d’ofertes i terminis:
El termini per presentar les proposicions és de 15 dies naturals comptats des de
la publicació dels presents plecs al perfil del contractant de la Cambra. En el
cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu, aquest es traslladarà
al primer dia hàbil següent.
El lloc per a presentar tota la documentació és el registre de la Cambra, Gran
Via de Jaume I, 46, 17001 Girona.
Per a qualsevol consulta sobre les qüestions plantejades, podran contactar
directament amb per correu electrònic a l’adreça pice@cambragirona.org
Girona, 9 de gener de 2017
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