
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació  
Direcció de Serveis 
 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI PER AL DISSENY DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DELS PLANS DE 

CONSUM DE FRUITA  I LLET A LES ESCOLES (AG-2017-1252) 
 
A. Objecte del contracte: Servei per al disseny de la campanya de comunicació dels 

Plans de Consum de Fruita i Llet a les Escoles. 
 
CPV: 79341400-0 Serveis de campanyes de publicitat. 
 

B. Pressupost de licitació:   84.700,00 €  (70.000,00 € import base + 14.700,00 € 21% 
IVA).  
 
D’aquest import, es finançarà el 100% de la base imposable amb fons FEAGA i les 
despeses de l’IVA a càrrec del pressupost del DARP. 
 

C. Valor estimat del contracte: 70.000,00 €  

 
D. Despesa pluriennal: NO 

 
E. Sistema de determinació del pressupost de licitació:  a preu fet. 

 
F. Partida pressupostària:  AG06 D/226000300/6130/0000 
 
G. Procediment d’adjudicació: Obert no sotmès a regulació harmonitzada. 

 
H. Forma d’adjudicació: Pluralitat de criteris d’adjudicació objectius (veure Annex 9). 

 
I. Tramitació: Urgent. 

 
J. Acreditació de la solvència econòmica i tècnica (Art. 146.4 TRLCSP): segons el 

que disposa la clàusula vuitena i l’annex 2 del plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
K. Classificació empresarial: No es requereix.  

 
L. Concreció de les condicions de solvència (art. 64.2 TRLCSP): No es preveu. 

 
M. Garantia provisional: No es requereix.  
 
N. Solucions alternatives o variants: No s’accepten. 

 
O. Garantia definitiva:  El 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA). 

 
P. Durada del contracte: Des de la data de formalització del contracte fins el 31 de 

gener de 2018.  
 

Q. Pròrroga: No és prorrogable. 
 

R. Condicions especials d’execució: les detallades a l’annex 10 del present plec. 
 

S. Causes de modificació previstes en el plec: No es preveuen. 
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T. Cessió: els drets i les obligacions derivats del contracte podran ser cedits a un tercer 

segons el que disposa l’article 226 TRLCSP i la clàusula administrativa particular 30.  
 
La cessió del contracte es tramitarà com una modificació contractual. 

 
U. Percentatge de subcontractació: es podrà concertar amb tercers la realització 

parcial del contracte segons el que disposa l’article 227 del TRLCSP i la clàusula 
administrativa particular 31 d’aquest plec. 

 
V. Preu del contracte i pagament: Mitjançant facturació en una única factura, 

conformada pel cap de la unitat responsable de l’execució del contracte i certificada la 
correcta execució.  
 
És imprescindible incorporar a qualsevol factura, per tal que es pugui tramitar pels 
corresponents serveis administratius, les dades següents: 
 

 Codi expedient: AG-2017-1252 
 NIF contractant: S0811001G 
 Oficina comptable: Intervenció General- Codi: A09018876 
 Òrgan gestor del DARP: Secretaria General- Codi: A09006045 

Unitat administrativa: Direcció de Serveis- Codi: A09006114 
 
L’adreça electrònica del punt general d’entrada de les factures electròniques és 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT  
 

W. Actualització i revisió de preus: No resulta procedent, segons preveu l’art. 89 del 
TRLCSP i la clàusula administrativa particular 22. 
 

X. Termini de garantia: 3 mesos. 
 

Y. Import màxim despeses anuncis licitació: 400,00 €. 
 

Z. Perfil de contractant: La informació, avisos i documentació relatius a la tramitació de 
l’expedient, així com la puntuació de les ofertes, la resolució d’adjudicació i la 
formalització del contracte, poden consultar-se al perfil de contractant del DARP a 
l’adreça electrònica https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/agricultura (directament o 
a través de la pàgina web del DARP: 
http://www.gencat.cat/agricultura/perfildecontractant/). 
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