
 

Contractació 
Pública

G2024-2021-20 Contractació d'un auditor per al projecte "B_A3.1_0157_SIRCLES, 
liderat per l'Agència de Residus de Catalunya

Contractació d'un auditor per al projecte "B_A3.1_0157_SIRCLES, liderat per l'Agència de Residus de 
Catalunya

10.351,24 € sense IVA 12.525,00 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys 1 mes

Catalunya

20/09/21 14:00 h

El termini de durada del contractes és des de la data de la seva signatura fins el 8 de novembre de 2023.

10.351,24 € sense IVA

No

No

Sí

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Projecte finançat amb fons REACT-EU:

Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

Simplificat de tramitació sumària:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Agència de Residus de Catalunya

G2024-2021-20

Ordinària

Serveis

Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres

Obert

Sí

No

No

No

Dades del contracte



Nombre de pròrrogues previst: 1 Es preveu la possibilitat de pròrroga sense repercussió econòmica d'acord amb allò establert al LCSP, en 
el cas que el cas que l'execució del projecte es prorrogui, fins a la presentació i validació de la darrera certificació de despesa, sempre 
respectant l'establert a l'article 29 LCSP.

No

No

No

No hi ha lots

 30.00 -  Oferta econòmicaPonderació: Criteri:

 70.00 -  Acreditació d'experiència en tasques d'auditoria en projectes cofinançats per UE de l'auditor Ponderació: Criteri:
assignat al contracte

No

79212000

No

PDF

PDF

PDF

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

PDF

PDFG2024-2021-20 Anunci licitacio_SIGNAT.pdf

G2024-2021-20 Resolucio obertura_SIGNAT.pdf

Acord per al tractament de dades de caracter personal per compte de tercers.docx

Annex 5 Model declaracio responsable tractament.docx

Annex 4_Model proposicio economica.docx

Annex 3_Model tractament de dades.docx

Annex 2_Model declaracio confidencialitat.docx

Annex 1_Model declaracio responsable.docx

Annex D Plec prescripcions tecniques.docx

2 - G2024-2021-20- Informe tecnic justificatiu.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

03/09/21 09:00 h

Plecs

Documentació
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