
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

INSTITUT RAMON LLULL

ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (G935 N-Comissariat Fira Bolonya 2017).

L'Institut Ramon Llull convoca la licitació del contracte següent:

 

.1 Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Institut Ramon Llull

b) Dependència que tramita l'expedient: Gerència

c) Codi d'expedient:

02/G935 N- Comissariat Fira Bolonya 2017

E/R 04/ L100 E900 N- Fira Bolonya 2017

 

.2 Objecte del contracte

Contractació d'un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya i les Illes
Balears a la 54a edició de la Fira del Llibre de Bolonya 2017.

 

.3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: negociat, d'acord amb l'article 170.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i amb la
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, en relació amb les normes
d'aplicació directa que conté, mitjançant la tramitació prèvia d'un concurs de projectes regulat a l'article 184 i
següents del TRLCSP.

 

.4 Valor estimat del contracte

   - 800 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d'IRPF) per participant a la fase d'Idees (màxim tres
participants).

   - 3.000 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d'IRPF) en concepte de premi pel guanyador/a de la fase
d'Idees.

   - 4.000 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d'IRPF) pel guanyador/a de la fase d'Idees en concepte de
desenvolupament del projecte i de direcció de la seva execució durant l'any 2016

El valor estimat del contracte no inclou l'import de 4.460 euros (IVA inclòs i subjecte a retenció d'IRPF) que
s'estableix en concepte d'honoraris per a la direcció de l'execució de les dues exposicions durant el primer
trimestre de l'any 2017. Aquesta contractació està condicionada a l'aprovació del projecte per part de l'IRL.

 

.5 Obtenció de la documentació

A la pàgina web de l'Institut Ramon Llull es trobaran les bases del concurs de projectes
http://www.llull.cat/catala/quisom/perfil_contractant.cfm
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.6 Presentació de les ofertes.

6.a. data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del dia 18 de juliol de 2016.

6.b. documentació a presentar: la requerida a la base novena del concurs de projectes.

6.c. lloc de presentació: els sobres A i B es podran presentar a la seu de l'Institut Ramon Llull (avinguda
Diagonal 373, 08008 Barcelona, tel. 93 467 80 00 i fax 93 467 80 06).

Les proposicions també es podran presentar a qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. En el cas d'optar per la presentació en una oficina de correus, s'ha de fer mitjançant
correu administratiu (sobre obert perquè l'oferta sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus
abans de ser certificada). En aquest cas caldrà anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant mail (licitacions@llull.cat) durant el mateix dia, segons s'estableix a la base novena del concurs de
projectes.

 

Barcelona, 27 de juny de 2016

 

Josep Marcé i Calderer

Gerent

 

(16.179.004)
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