
ANUNCIS DIVERSOS

INSTITUT RAMON LLULL

ANUNCI sobre licitació d'un contracte (02/G0935 N – Estand Hong Kong).

L’Institut Ramon Llull obre convocatòria per la licitació del contracte següent:

 

1. Entitat adjudicadora

1.a. organisme: Institut Ramon Llull

1.b. dependència que tramita l’expedient: gerència

1.c. codi d’expedient: 02 / G935 N – Estand Hong Kong

 

2. Objecte del contracte

2.a. descripció del contracte: servei de conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació,
muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de Barcelona en l’Inno
Design Tech Expo de Hong Kong, que es durà a terme a Hong Kong del 3 al 5 de desembre de 2015.

2.b. termini execució: des de la data de signatura del contracte fins el 20 de desembre de 2015

 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

3.a. tramitació: ordinària

3.b. procediment: obert no harmonitzat

3.c. forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa en atenció a una pluralitat de criteris.

 

4. Preu màxim i valor estimat del contracte

4.a. el preu màxim per prestar aquest servei és de 84.700 € (IVA inclòs).

4.b. valor estimat del contracte: 70.000 € (IVA exclòs)

 

5. Garantia provisional: no es preveu.

 

6. Obtenció de la documentació i informació

A la pàgina web de l’Institut Ramon Llull es trobaran el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació d’aquest servei: http://www.llull.cat

 

7. Requisits específics dels licitadors

Els documents acreditatius de solvència econòmica i financera i els acreditatius de la solvència tècnica i
professional són els esmentats a la clàusula novena i a l’annex III del Plec de clàusules administratives
particulars.
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8. Presentació de les ofertes

8.a. data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del dia 9 de setembre de 2015.

8.b. documentació a presentar: la requerida a la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives
particulars.

8.c. lloc de presentació: a la seu de l’Institut Ramon Llull: avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona, tel. 93
467 80 00. 

8.d. horari: de 9 a 14 hores.

Les proposicions també es podran trametre en els termes establerts per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i reglamentàriament,
segons s’estableix a la clàusula dotzena.

 

9. Obertura de les ofertes. 

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a
les 12 hores del dia 23 de setembre de 2015. L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició subjectes a
criteris de valoració automàtica s’indicarà en la web www.llull.cat

 

10. Pàgina web on figura la informació relativa a aquesta licitació: www.llull.cat.

Les despeses de publicació de l’Anunci seran a càrrec de l’adjudicatari.

 

Barcelona, 23 de juliol de 2015

 

Josep Marcé i Calderer

Gerent

 

(15.204.102)
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