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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT 

 
 
Núm. de l’expedient: 170608-1 
 
Òrgan de contractació:  

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
Passeig Lluis Companys 23 
08010 Barcelona 
Horari d'atenció al públic: de 09.00 a 20.00h. 
Tel. : 93 2687700 
Fax: 93 3150140 
Correu electrònic: administracio@fundaciorecerca.cat 
Adreça web: www.fundaciorecerca.cat 

 
 

A. Descripció de l’objecte del contracte 
 
A.1. Objecte del contracte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AUDITORIA DELS 
COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS EXERCICIS 
2017, 2018 I 2019, I LLIURAMENT DE L’INFORME CORRESPONENT 
 
A.2. Divisió per lots: No 
 
B. Dades econòmiques 
 
B.1. Determinació del preu: a tant alçat. 
 
B.2. Valor estimat del contracte (IVA exclòs):  80.000 € 

B.2.1. Import corresponent a l’IVA:  16.800 € 
 
B.3. Pressupost de licitació (IVA exclòs): 40.000 € 
         B.3.1. Import corresponent a l’IVA: 8.400 € 
 
 
C. Existència de crèdit 
Si. 
 
D. Duració del contracte 
 
D.1. Termini de durada del contracte: el termini d’execució previst es de 3 anys, des 
de la signatura del contracte. 
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D.2. Termini de les pròrrogues: Transcorreguts tres anys, prorrogable anualment fins a 
un màxim de 3 anys. 
 
 
E. Perfil del contractant 
Pàgina web de la Fundació. 
 
 
F. Tramitació de l’expedient 
Tramitació ordinària  
 
 
G. Procediment de tramitació 
Procediment negociat  
 
 
H. Classificació empresarial i solvència econòmica, financera i tècnica 
 
H.1. Acreditació de la solvència econòmica i financera: S’haurà d’acreditar en concepte 
de la solvència econòmica i financera, una mitjana de volum mínim global de negocis, 
dels tres últims anys de 150.000 euros. 
 
H.2. Acreditació de la solvència tècnica: S’haurà d’acreditar en concepte de solvència 
tècnica o professional, EXPERIÈNCIA IGUAL O SUPERIOR A 3 ANYS EN LA 
REALITZACIÓ D’AUDITORIES 
 
 
 
Em ambdós casos aquesta acreditació s’haurà de fer d’acord amb allò establert a 
l’Annex 2 del present plec. 
 
 
I. Variants  
Possibilitat de variants: No 
 
 
J. Garanties 
 
J.1. Constitució de la garantia provisional: No es requereix la constitució de garantia 
provisional per a aquest expedient de contractació. 
 
J.2. Constitució de la garantia definitiva: No es requereix. 
 
J.3. Constitució d’una garantia complementària: No se’n requereix. 
 
J.4. Termini de garantia: 6 mesos. 
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K. Obligacions contractuals essencials 
No se n’estableixen. 
 
 
L. Condicions especials d’execució 
No se n’estableixen. 
 
 
M. Altra documentació a presentar pels licitadors 
No se n’estableix altra que la prevista a la clàusula 10.5 i a l’annex 7 del plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
 
N. Forma de pagament 
S’efectuarà mitjançant domiciliació bancària. 
 
 
O. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials 
No se’n demanen. 
 
 
P. Fitxers que continguin dades de caràcter personal a tractar i nivell de mesures de 
seguretat 
No hi ha fitxers a tractar. 
 
 
Q. Subcontractació 
 
Q.1. S’admet subcontractació: No.  
 
 
 
R. Revisió de preus 
Transcorreguts els 3 primers anys, en cas d’acordar la pròrroga anual es podran revisar 
els preus d’acord amb el Índex de Preus al Consum aplicable. 
 


