QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AUDITOR
EXTERN PER A LA VERIFICACIÓ DE LES DESPESES DEL PROJECTE EUROPEU
“MEDUSA” FINANÇAT PEL PROGRAMA ENI CBC MED DE LA CAMBRA OFICIAL
DE COMERÇ, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA.
EXPEDIENT. 198/2020
A. Objecte
L’objecte del contracte ve constituït per a la contractació de la execució
d’auditories financeres del projecte “MEDUSA-Development and promotion of
Mediterranean Sustainable Adventure Tourism”, projecte europeu finançat
pel programa ENI CBC MED en el marc de la convocatòria de projectes
estàndards (en endavant, el Projecte), amb número d’identificació
A_A.1.3_0267.
La Cambra Oficial de Comerç, Industria, Servei i Navegació de Barcelona va
presentar candidatura com a beneficiari principal del projecte MEDUSA, que
consisteix en el desenvolupament i la promoció del turisme d’aventura a la
mediterrània. Val a dir que el turisme a la Mediterrània es caracteritza pel
predomini del turisme de masses a la vora del mar i de l'estacionalitat de la
indústria. MEDUSA aborda aquests reptes mitjançant intervencions
transfrontereres adreçades a la regió per a desenvolupar i promoure el turisme
d’aventura com un nínxol sostenible al mercat turístic, que ofereix l'oportunitat de
revelar destinacions menys conegudes i atraure turistes durant tot l'any.
Mitjançant activitats de creació de capacitats i el desenvolupament de rutes i
itineraris transfronterers, en forma de productes de turisme d'aventura nous i/o
millorats, MEDUSA incentiva fortament la conservació de la natura i crea llocs de
treball i ingressos per a les comunitats locals.
La Cambra Oficial de Comerç, Industria, Servei i Navegació de Barcelona, com
a beneficiari principal del projecte, ha de presentar informes financers sobre
l’acció finançada en virtut del Contracte de Subvenció.
L’adjudicatari ha de complir amb els procediments acordats conforme a lo
establert en el present document i presentar un informe de fets concrets a la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, com a
beneficiaria. (Annex IV-Procediments dels Auditors).
La Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona ha de
de presentar a l’Autoritat de Gestió del programa ENI CBC MED els informes de
verificació de totes les despeses incorregudes, elaborats per un auditor extern
d’acord al model i instruccions de l’Autoritat. Els informes de verificació de
despesa acompanyen les sol·licituds de pagament de la subvenció de
conformitat amb l’article 6.6 del Contracte de Subvenció del Projecte MEDUSA.
L’Autoritat de Gestió del programa precisa d’aquest informe ja que la decisió
sobre la elegibilitat de les despeses i els pagaments de la subvenció reclamades
pel beneficiari està supeditada als fets concrets que en ell es descriuen.
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Divisió en lots:

No.

Codi CPV:

79212000-3 Servicios de Auditoria

B. Dades econòmiques
B1. Pressupost de licitació:

El pressupost màxim de licitació és de 4.950
EUROS (IVA no inclòs).

B2. Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte és de 4.950 EUROS
(IVA no inclòs).

B3. Facturació:

S’emetrà una factura després de la presentació de
cadascun dels tres Informes Financers del Projecte
(es preveuen l’elaboració de dos Informes
Intermedis i un Informe Final). L’import de cada una
de les factures correspondrà a una tercera part dels
honoraris fixats.

C. Termini de durada del contracte
Termini de durada: aproximadament 36 mesos des de la signatura del contracte, que
s’estima serà durant la primera quinzena de març. Concretament, la finalització dels
serveis s’entendrà en el moment de la finalització de l’avaluació de l’Informe Final per
part del Secretariat Tècnic Conjunt (JTS). En el cas d’existir clarificacions per part del
JTS, els serveis dels auditoris s’entendran finalitzats un cop les clarificacions hagin estat
tancades.
Possibilitat de pròrrogues i termini: El projecte MEDUSA podrà allargar-se per qüestions
tècniques-econòmiques. En aquest supòsit, el contracte referent a aquesta licitació
quedarà prorrogat automàticament, com a màxim, fins la nova data de presentació dels
informes relatius al Final Report.
D. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:
Procediment d’adjudicació:
Tramitació electrònica:

Ordinària
Procediment obert simplificat
No.

E. Solvència i classificació empresarial
La justificació de la solvència econòmica i financera: no s’exigeix.
La solvència tècnica o professional serà justificada pels mitjans següents:
Evidencia documental (certificat) de que l’auditor qui signarà els informes es troba inscrit
en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) al menys des de fa 8 anys. En el
cas de tractar-se d’una empresa, l’auditor ha de ser un soci actiu.
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Declaració responsable per part de l’auditor qui signarà els informes conforme estarà
present, junt amb la resta de l’equip de treball, en les revisions de despeses que s’hagin
de dur a terme. En el cas de tractar-se d’una empresa, l’auditor ha de ser un soci actiu.
Memòria explicativa que acrediti la participació en, com a mínim, 3 projectes com auditor
extern d’entitats que hagin sigut beneficiàries de projectes finançats en el marc del
programa ENPI CBC MED 2007-2013 (anomenat actualment ENI CBC MED).
Memòria explicativa que acrediti la participació en, com a mínim, 2 projectes com auditor
extern d’entitats que hagin estat líders de la ultima convocatòria del programa ENPI CBC
MED (anomenat actualment ENI CBC MED).
F. Composició de la Mesa de Contractació i òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és la Direcció de la Cambra.
Composició de la Mesa de Contractació:
President:
Vocals:

Jaume Fradera
Berta Pérez
Loli Hidalgo
Albert Rodríguez

G. Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Sobre una puntuació màxima de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent
forma:
1. Criteris que depenen d’un judici de valor (25 punts) La solvència tècnica i
professional serà justificada pels mitjans següents: (Documentació a incloure al
sobre 2)
Anglès (nivell C1) i francès (nivell B2) fluït, tant parlat com escrit,
d’almenys una de les persones adscrites de l’equip de treball.
Experiència de com a mínim 5 anys en revisió de despeses en
projectes de cooperació europea

15
10

Es valoraran d’acord amb l’ANNEX II
Una vegada realitzada les valoracions de les ofertes tècniques contingudes al
sobre 2, quedaran excloses aquelles que obtinguin una puntuació total
inferior a 15 punts.
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2. Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (75 punts): valoració
econòmica (Documentació a incloure al sobre 3):
En relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi la xifra més baixa
rebrà la màxima puntuació. A la resta de proposicions, la proposta es valorarà
de forma directament proporcional respecte a aquesta xifra més baixa, d’acord
amb la fórmula següent:
P=(75 x M) / Oferta
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Oferta és l’oferta
corresponent al licitador que es valora.
Es valoraran d’acord amb l’ANNEX III
H. Presentació de les ofertes
Lloc: Registre General de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació
de Barcelona, Av. Diagonal 452, 4ª planta- Barcelona (08006)
Data límit: 24/02/2020
Hora límit: 14h
Format: A través de tres (3) sobres en format paper, que s’anomenaran Sobre 1, Sobre
2 i Sobre 3.
I. Obertura de sobre 3 de proposta econòmica en sessió pública
S’indicarà la data al perfil del contractant de la Cambra o per correu electrònic.
http://www.cambrabcn.org/qui-som/transparencia-i-perfil-del-contractant/perfil-delcontractant/licitacions-en-curs
J. Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes:
Podran ser considerades com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats totes
les propostes que presentin una valoració econòmica inferior en un percentatge del
10% a la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades.
K. Garantia provisional
No s’exigeix
L. Garantia definitiva
No s’exigeix
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M. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No s’exigeix altra documentació
O. Subcontractació i cessió del contracte
O.1. Subcontractació:
No es preveu subcontractació.
O.2. Cessió del contracte
L’adjudicatari no podrà cedir ni total ni parcialment el contracte a un tercer sense
l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.
P. Modificació del contracte.
No es contemplen
Q. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen. El
contractista haurà de:


Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte.



Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al
contracte.



Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin
iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals
equivalents.

Amb efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació,
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar
aquests compliments.
R. Informació i dubtes
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació administrativa, s’hauran de realitzar
per escrit a la següent adreça de correu electrònic: licitacions@cambrabcn.org.
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació tècnica, s’hauran de realitzar per
escrit a la següent adreça de correu electrònic: arodriguez@cambrabcn.org.
Com a molt tard TRES (3) dies hàbils abans de que finalitzi el termini per a presentar les
ofertes.
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