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Contractació d’un auditor de comptes per a la realització del control de
primer nivell de la despesa efectuada pel Consell General de Cambres de
Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMEDDC.
INTRODUCCIÓ:
El Consell General de Cambres de Catalunya és soci del projecte
IFREIGHTMED-DC; 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 auditor de
comptes per realitzar el control de primer nivell de la despesa efectuada pel
Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu
IFREIGHTMED-DC (referència projecte 2C-MED12-08), d’acord amb els
requeriments de l’art. 13 del Reglament 1828/2006 i en concret, amb les
instruccions de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Economía y Hacienda de 31 de julio de 2008 (versión 1 abril de 2009),
document que s’adjunta com a annex núm 1.
La gestió d’aquest control de primer nivell s’efectua per mitjà del programari
online PRESAGE del programa MED, d’acord amb les directrius de la Dirección
General de Fondos Comunitarios.
ASPECTES ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS:
1. Tipus d’adjudicació: procediment negociat sense publicitat.
L’adjudicació adquirirà fermesa en el moment que es rebi l’aprovació formal del
Ministeri. Per tal de tramitar aquesta autorització, l’auditor haurà de signar els
documents necessaris per sol.licitar-la: compromís d’actuació i “check list de
criterios de aprobación de controladores de primer nivel”.
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, número de ROAC i competència en tasques de
control de projectes europeus.
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3. Termini de lliurament de les ofertes:
S’acceptaran les ofertes rebudes fins dimecres 15 de maig de 2013 (inclòs).
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 dins de termini i
adreçades a: consell@cambrescat.org. S’enviarà un mail de resposta amb
acusament de recepció als remitents.
5. Forma de presentació:
1 original amb una còpia (1), en idioma català.
6. Preu:
En l’oferta hi figurarà un preu tancat i no revisable, per un import màxim de
6.000 Euros (IVA inclòs).
7. Termini:
El Projecte es desenvoluparà fins el juny de 2015. Hi haurà un màxim de 7
justificacions parcials que han de ser objecte de verificació al llarg del
projecte. L’abast i les característiques de la verificació, així com el muntant i
la distribució en partides del pressupost es poden consultar als annexos 1 i
2.
8. Idiomes de treball:
L’idioma del projecte Ifreightmed-DC és l’anglès.
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 :
-

Competència acreditada en tasques de controlador de primer nivell en
projectes europeus, especialment Interreg MED............................... 30%
Preu.................................................................................................... 70%
En cas que les ofertes presentades no s’adeqüin a l’objectiu de l’esmentat
conveni es podrà deixar el concurs sense adjudicar.
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10. Documents que s’adjunten.
-

Annex 1: document “Sistema de control para los programas enmarcados en
el objetivo de Cooperación Territorial Europea, período de programación
2007-2013”, versió actualitzada a 1 d’abril de 2009.
Annex 2: contingut del Projecte (versió presentada a aprovació).

11. Contacte.
Us podeu adreçar per mail a consell@cambrescat.org .
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