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Dimecres, 28 de desembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

ANUNCI

En virtut  de  la  resolució  adoptada per  la  Direcció  General  del  Consorci  del  Centre  de  Cultura  Contemporània  de 
Barcelona (CCCB), de data 15 de desembre de 2016, s'anuncia el procediment obert amb dos criteris d'adjudicació, 
d'acord amb el següent detall:

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació del CCCB.
c) Obtenció de documentació i informació:

1. Entitat: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2. Domicili: carrer Montalegre, núm.5.
3. Localitat i codi postal: Barcelona 08001.
4. Telèfon: 93.306.41.00.
5. Fax: 93.306.41.01.
6. Adreça electrònica: contractacio@cccb.org.
7. Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://www.cccb.org/ca/serveis/perfil-del-contractant.
8. Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores, a la Secció de 
Contractació del CCCB, o a través del correu electrònic: contractacio@cccb.org, i fins el 13 de gener de 2017, inclòs.
9. Numero de expedient: PO-EXPOS-04/16.

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus: Subministrament.
b) Descripció de l'objecte: fabricació i subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge i  
desmuntatge de l'exposició "Fenomen Fotollibre", que es presentarà al CCCB i a la FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA, 
del 17 de març al 27 d'agost de 2017.
c) Divisió per lots: no.
d) Lloc d'execució: CCCB, c/Montalegre,  núm. 5 de Barcelona (08001) i  FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA, Passeig 
Picasso, núm. 14 de Barcelona (08003).
e) Termini d'execució:

CCCB:

Muntatge: el subministrament i muntatge a la sala de les "vitrines Parr" i de les "vitrines Japoneses" s'ha d'acabar abans 
del 22 de febrer de 2017. El muntatge de la resta d'elements previstos, s'ha d'acabar abans del 5 de març de 2017.
Desmuntatge: es procedirà a desmuntar entre l'1 i el 9 de setembre de 2017.

FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA:

Muntatge: el muntatge s'ha d'acabar abans del 5 de març de 2017.
Desmuntatge: es procedirà a desmuntar entre l'1 i el 9 de setembre de 2017.

f) Admissió de pròrroga: No.
g) Establiment d'un acord Marc: No.
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.
i) CPV (Referència de Nomenclatura): 39154000-6 (equipament exposició).

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb dos criteris.
c) Subhasta electrònica: No.
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d) Criteris d'Adjudicació:

Reducció del preu, s'atorgaran 99 punts a l'oferta més avantatjosa i 0 punts a l'oferta igual al tipus de licitació. La resta 
es puntuarà proporcionalment.
Presentació de pressupost desglossat que inclogui tots els subministraments a realitzar, detallats en els amidaments del 
projecte annex al Plec de Prescripcions Tècniques, 1 punt.

4.- Pressupost màxim de licitació: 84.000,00 EUR, IVA exclòs.

5.- Garanties:

Provisional: No s'exigeix.
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

6.- Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No.
b)  Solvència econòmica i  financera i  solvència tècnica professional:  Vegeu la  clàusula 1.10 del  Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
d) Contractes reservats: No.

7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 
hores a la Secció de Contractació del CCCB i fins el 13 de gener de 2017, inclòs. Les proposicions enviades per correu, 
s'hauran de lliurar a l'oficina de correu abans de les 14 hores de l'últim dia de termini de presentació, i es comunicarà el 
mateix dia del seu enviament mitjançant telex, telegrama o fax (933064101) a la Secció de Contractació del CCCB. 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en 
cap cas.
b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2. Domicili: carrer Montalegre, núm.5.
3. Localitat i codi postal: Barcelona 08001.
4. Adreça electrònica: contractacio@cccb.org.

d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.
e) Admissió de variants: No.
f)Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar des de la data d'obertura 
de les ofertes.

8.- Obertura de les ofertes:

a) Domicili: carrer Montalegre, 5.
b) Localitat: Barcelona (08001).
c) Data: L'obertura del sobre relatiu als  criteris d'adjudicació (sobre 2) s'efectuarà a les oficines del CCCB, un cop 
efectuat el tràmit de la qualificació prèvia dels documents aportats. Aquesta sessió serà oberta al públic i la seva data es 
publicarà al perfil del contractant del CCCB: http://www.cccb.org/ca/serveis/perfil-del-contractant.
Es podrà consultar telefònicament al número de telèfon: 93 306 41 00 i al correu contractacio@cccb.org.

9.- Despeses de publicitat: 700,00 EUR.

10.- Data d'enviament de l'anunci al DOUE: No procedeix.

11.- Altres Informacions: Condicions especials d'execució: No.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
El director general, Vicenç Villatoro i Lamolla

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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