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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
ANUNCI pel qual es publica la licitació d’un contracte d’obres (exp. E-300100/04-03-15).
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
c) Obtenció de documentació i d’informació:
1) Entitat: Universitat Pompeu Fabra. Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.
2) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona
3) Telèfons: 93 542 20 82 (contractació) i 93 542 19 75 (tècniques).
4) Fax: 93 542 28 69
5) Adreça electrònic: licitacions@upf.edu
6) Adreça del perfil de contractant: https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/
7) Data límit per obtenir els documents i la informació: fins a la data límit de presentació d’ofertes
d) Número d’expedient: E-300100/04-03-15

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres
b) Descripció de l’objecte: Obres d’urbanització de l’accés al Parc de Recerca UPF des del carrer Wellington.
c) Lloc d’execució: Campus Ciutadella. Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27.08005 Barcelona.
d) CPA: 41.00.40
e) CPV: 45112710-5
f)Termini d’execució: el que estableix el plec de clàusules administratives particulars.

3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a la clàusula dotzena
del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:
1) Criteris quantificables de forma automàtica: Oferta econòmica: Fins a 60 punts.
2) Criteris a valorar que depenen d’un judici de valor: fins a 40 punts, que es desglossen de la forma següent:
1. Pla de treball: Màxim 25 punts, que es desglossen de la forma següent:
1.1. Diagrama de Gantt: Màxim 5 punts
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1.2. Memòria descriptiva de la planificació: Màxim 20 punts
2. Proposta tècnica: Màxim 15 punts, que es desglossen de la forma següent:
2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: Màxim 10 punts.
2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: Màxim 5 punts

4. Valor estimat del contracte: CENT NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTAVUIT CÈNTIMS (199.928,68 euros)

5. Pressupost base de licitació
Import net: CENT NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
(199.928,68 euros) IVA 21% . Import total: 241.913,70 €.

6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

7. Condicions especials d’execució amb caràcter d’obligació essencial. Les causes i els efectes de resolució del
contracte són les assenyalades als articles 223, 237 i 239 del TRLCSP. També són causa de resolució del
contracte d’acord amb l’article 223.f) del TRLCSP, les obligacions contractuals essencials següents:
- L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que no
essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
- L’incompliment de les obligacions previstes en relació a la prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment a la subcontractació d’acord amb allò previst a la clàusula 31 del plec de clàusules
administratives que regula aquesta contractació.
- L’incompliment de l’obligació per part de l’empresa contractista del deure d’afiliació i alta en la Seguretat
Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.

8. Requisits específics del contractista:
a) La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents establerts a l’article
75.1 del TRLCSP (en la redacció anterior a l’entrada en vigor a la Llei 25/2013, de 27 de desembre):
D’acord amb l’article 75.1.a) del TRLCSP, mitjançant:
- Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
D’acord amb l’article 75.1.c) del TRLCSP, mitjançant:
-Declaració sobre el volum global de negocis referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció
de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències
d’aquest volum de negocis, amb un mínim de 600.000 euros anuals.
b) La solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’acreditar pels mitjans següents de l’art. 76
TRLCSP (en la redacció anterior a l’entrada en vigor a la Llei 25/2013, de 27 de desembre):
D’acord amb l’article 76.1.d) del TRLCSP, mitjançant:
-Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució per
a les obres mes importants; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i
s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar
normalment a bon terme; si s’escau, els certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de
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contractació per l’autoritat competent.
D’acord amb l’article 76.1.d) del TRLCSP, mitjançant:
-Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot aplicar en executar el contracte.
D’acord amb l’article 76.1.f) del TRLCSP, mitjançant:
-Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l’execució de les
obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent.
c) Altres requisits:
Els licitadors hauran de tenir la corresponent habilitació professional d’acord amb l’article 54.2 del TRLCSP.
Hauran d’aportar el certificat d’ estar inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades depenent de l’autoritat
laboral on estigui ubicat el domicili social del licitador.
d) Contractes reservats: no.

9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 30 de juny de 2015
b) Documentació a presentar: Sobre núm. A (documentació general). Sobre núm. B (proposició relativa als
criteris avaluables de forma automàtica). Sobre núm. C (proposició relativa als criteris a valorar mitjançant un
judici de valor)
c) Lloc de presentació: Universitat Pompeu Fabra. Registre General. Domicili: Plaça de la Mercè. 12. Codi
postal i localitat: 08002 Barcelona. Horari: Informació a la web de la universitat.
d) Admissió de variants: no.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de
l’obertura de les proposicions.

10. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona, 08002.
c) Data i hora:
-Obertura del sobre C amb els criteris avaluables mitjançant un judici de valor: a les 9:30 hores del dia 7 de
juliol de 2015.
-Obertura del sobre B amb els criteris avaluables de forma automàtica: es farà pública en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, un cop feta la valoració de la documentació continguda al sobre C.

11. Despesa de l’anunci: les despeses de publicitat d’aquest Anunci són a càrrec de l’adjudicatari.

12. Els plecs d’aquesta licitació es poden obtenir a l’adreça d’Internet del Perfil de Contractant:
https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/

13. Les fonts de finançament a disposició de la Universitat Pompeu Fabra per a la inversió objecte d’aquest
contracte són les següents:
50% de la Generalitat i el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013. Objectiu 2 de competitivitat regional i ocupació [Una manera de fer
Europa].
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Barcelona, 26 de maig de 2015

P. d. Resolució del rector de 4 de juny de 2013
Antonio Bosch Domènech
Vicerector d'Economia i Projectes Estratègics

(15.146.011)
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