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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

ANUNCI

de licitació d’un contracte de consultoria i assistència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Vicepresidència, carrer del Bisbe, 4, 08002 

Barcelona. Telèfon: 93.402.46.70; fax: 93.402.49.87
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis
c) Número d’expedient: 2008021

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: Assessorament en el disseny, i la programació de plans i es-

tratègies comunicatives de l’activitat pública que genera el Departament de la 
Vicepresidència.

b) Termini d’execució: des de la data de signatura del contracte ins al 31 de 
desembre de 2008.

d) Codi (CPA-2002): 74.14.17

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: urgent
Procediment: obert.
Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació: 200.000,00 euros inclòs l’IVA.

—5 Garanties
Provisional: dispensada per l’òrgan de contractació d’acord amb l’article 35 del 

TRLCAP.

—6 Obtenció d’informació i documentació
a) Es podrà obtenir a:
El Registre general del Departament de la Vicepresidència, Via Laietana, 

14 (Ediici Princesa), 08003 Barcelona. A més, la informació de tipus tècnic 
també es podrà obtenir al telèfon 93.402.47.18 (Direcció General de Polítiques 
Sectorials)

La pàgina web http://www.gencat.cat/vicepresidencia
 b) Data límit d’obtenció de documents i informació: el dia abans de la data límit 

de presentació de proposicions

—7 Requisits especíics dels contractistes
a) Classiicació: no.
b) Altres requisits: els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i 

inancera per alguns dels mitjans establerts en l’article 16 del Text refós de la Llei 
de contractes de les administracions públiques que s’especiiquen en l’annex 2 del 
Plec de clàusules administratives particulars.

La solvència tècnica s’acreditarà en la forma establerta per l’article 19, apartats 
b i c de la Llei esmentada d’acord amb allò previst en el citat annex 2.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: als 8 dies naturals, a comptar de l’endemà de la 

publicació del present anunci al DOGC, ins a les 13:30 hores. Quan l’últim dia del 
termini sigui inhàbil o dissabte, la data límit de presentació de les ofertes s’entén 
prorrogada al primer dia hàbil següent.

b) Documentació que s’ha de presentar: dos sobres, segons el plec de clàusules 
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre general del Departament de la Vicepresidència, 
Via Laietana, 14 (Ediici Princesa), 08003 Barcelona.

d) Termini de vigència de l’oferta: 3 mesos, des de l’obertura de les proposici-
ons.

e) Admissió de variants: no

CONCURSOS I ANUNCIS
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—9 Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura tindrà lloc el tercer dia hàbil després del termini de la 

presentació de proposicions al Departament de la Vicepresidència, carrer del Bisbe, 
4, Barcelona.

—10 Altres informacions
La resta d’informació s’especiica en el plec de clàusules administratives.

—11 Despeses de l’Anunci
Són a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 5 de març de 2008

P. D. (Resolució PRE/4142/2006, de 13 de desembre, DOGC núm. 4783,  
de 19.12.2006)

RAFEL NIUBÒ I BAQUÉ

Secretari general

(08.065.114)
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ANUNCI

de licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Vicepresidència, carrer del Bisbe, 8, 08002 

Barcelona. Telèfon: 93.402.46.00; fax: 93.402.49.87
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis
c) Número d’expedient: 2008022.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: servei d’impressió del material que demandi la Direcció General 

d’Acció Departamental del Departament de la Vicepresidència.
b) Termini d’execució: des del 15 d’abril de 2008 ins al 31 de desembre de 

2008.
c) Codi (CPA-2002): 22.22.32

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació: 50.000,00 euros, inclòs IVA.

—5 Garanties
Provisional: no s’estableix d’acord amb l’article 35.1 del Text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques.

—6 Obtenció d’informació i documentació
a) Es podrà obtenir al Registre general del Departament de la Vicepresidència, 

Via Laietana 14, 08002 Barcelona. A més, la informació de tipus tècnic també es 
podrà obtenir al telèfon 93.567.71.30 (Àrea d’Ajuts i Contractació de la Direcció 
de Serveis).

b) Data límit d’obtenció de documents i informació: ins a la data límit de pre-
sentació d’ofertes.

—7 Requisits especíics dels contractistes
a) Classiicació: no.
b) Altres requisits: els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i 

inancera per alguns dels mitjans establerts en l’article 16 del Text refós de la Llei 
de contractes de les administracions públiques que s’especiiquen en l’annex 2 del 
Plec de clàusules administratives particulars.

La solvència tècnica s’acreditarà en la forma establerta per l’article 19, apartats 
b i c de la Llei esmentada d’acord amb allò previst en el citat annex 2.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: als 10 dies naturals, a comptar de l’endemà de la 

publicació d’aquest anunci, a les 13:30 hores. Quan l’últim dia del termini sigui 
inhàbil o dissabte, la data límit de presentació de les ofertes s’entén prorrogada al 
primer dia hàbil següent.

b) Documentació que s’ha de presentar: dos sobres, segons el plec de clàusules 
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre general del Departament de la Vicepresidència, 
Via Laietana, 14, 08002 Barcelona.

d) Termini de vigència de l’oferta: 3 mesos, des de l’obertura de les proposici-
ons.

e) Admissió de variants: no

—9 Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 12 hores del dia 4 d’abril, al Departament 

de la Vicepresidència, carrer del Bisbe, 8, Barcelona.
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