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Contractació d’un servei de consultoria per a la realització de diverses
tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en
el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMED-DC.

INTRODUCCIÓ:
El Consell General de Cambres de Catalunya és soci del projecte
IFREIGHTMED-DC (2C-MED12-08); projecte que compta amb el finançament
de la Unió Europea mitjançant el programa Interreg IV MED. La seva duració
és de l’1 de gener de 2013 fins al 30 de juny de 2015.

OBJECTE:
L’objecte de la present oferta consisteix en la contractació d’un servei de
consultoria per donar suport a la realització de les tasques previstes en el WP 5
del Projecte en l’apartat de Commercial and Sustainability Actions.
L’adjudicatari, sota la direcció del Consell General de Cambres i sota la
coordinació del Soci Director, haurà de fer els treballs descrits a continuació per
tal de garantir la continuïtat dels comitès previstos al projecte.
1. Elaboració d’un Pla genèric de viabilitat per al futur dels Comitès
previstos al projecte a partir dels seus plans actuals.
2. Elaboració d’argumentaris adreçats a autoritats polítiques regionals i
estatals, carregadors i operadors logístics per al reconeixement i suport
als Comitès.
3. Proposar les bases de col·laboració i principals accions a desenvolupar
per a la xarxa dels Comitès MEDNET prevista al projecte.

ASPECTES ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS:
1. Règim aplicable
1.1.

1.2.

El contracte a adjudicar és de naturalesa privada i es regirà per les
seves clàusules, les d’aquest plec de condicions, i, en tot allò que no
estigui previst, per les normes de Dret privat.
Al contracte li són aplicables les instruccions internes de contractació
aprovades pel Consell General de Cambres i publicades en el web
corporatiu (www.cambrescat.org).
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2. Forma de presentació de les ofertes
Els interessats/des hauran d’adreçar una carta de presentació on
s’especifiqui clarament el seu NIF, adreça i competència en tasques
similars a l’objecte d’aquest contracte, especialment en relació amb
projectes europeus; així com un esquema amb la proposta de
desenvolupament del treball i persones assignades al mateix o manera de
desenvolupar la tasca que es proposa.
3. Termini de lliurament de les ofertes
S’acceptaran les ofertes rebudes fins el 7 d’abril de 2015.
4. Lliurament de les ofertes:
Les ofertes s’hauran de presentar en un sobre tancat i adreçades al Director
Gerent del Consell General de Cambres de Catalunya, Av. Diagonal núm.
454, 08006 Barcelona, en horari de 9 a 14h.
També s’admetran les ofertes rebudes per correu electrònic fins a les 14h
del dia 7 d’abril de 2015. Cal adreçar les ofertes a consell@cambrescat.org,
indicant a l’assumpte la referència “IFREIGHTMED-DC Proposta
Comunicació”. S’enviarà un mail de resposta amb acusament de recepció
als remitents.
5. Forma de presentació:
1 original amb una còpia (1), en idioma castellà.
6. Preu:
En l’oferta hi figurarà un preu tancat i no revisable, per l’import màxim de
15.000 Euros (IVA inclòs).
7. Termini:
El Projecte es desenvoluparà fins el 1 de juny de 2015.
8. Idiomes de treball:
L’idioma del projecte IFREIGHTMED-DC és l’anglès i en aquest idioma, junt
amb el català, caldrà presentar tots els treballs.
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9. Valoració de les ofertes
L’atorgament de l’encàrrec per a la realització d’aquest treball, serà realitzat
pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya en funció de
l’anàlisi de les propostes presentades, i tindrà en compte, entre d’altres, els
aspectes relatius a :
-

Capacitat de relació amb empreses, administracions, i entitats del sector
de logística , infrastructures, transports,i similars ..........................20%
Qualitat de les propostes relatives a les tasques a
desenvolupar ....................................................................................20%
Preu................................................................................................ 60%

Si a criteri del Consell General de Cambres de Catalunya, i consultat el
Leading Partner, les ofertes rebudes no s’adeqüen a les necessitats del
projecte, es podrà deixar el contracte sense adjudicar.
10. Formalització del contracte
La formalització del contracte es farà mitjançant document privat dins del
termini previst a les instruccions internes de contractació. Prèviament a la
signatura, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació acreditativa de
la personalitat i capacitat per a la formalització del contracte, i declaració
responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat
o incapacitat per contractar amb l’Administració previstes a la legislació
vigent.
11. Documents que s’adjunten.
-

Extracte del projecte aprovat
Link a la pàgina web del projecte www.ifreightmed.eu

12. Contacte.
En cas de necessitar major detall, us podeu adreçar per mail a
consell@cambrescat.org .

Narcís
Bosch
Andreu
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