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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6982 - 23.10.2015
CVE-DOGC-A-15293035-2015

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministraments (exp. E-300100/05-09-15).
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 20 93 (tècniques)
4) Fax: 93 542 28 69
5) Adreça electrònica: 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-300100/05-09-15

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació d’un microscopi confocal per al Servei de microscopia
confocal del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.
c) Lloc de lliurament i instal·lació: dependències del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut al
carrer del Doctor Aiguader, 88 de Barcelona.
d) Codi CPA: 26.70.22.
e) Codi CPV: 38510000-3.
f) Termini de lliurament i instal·lació: una setmana des de la formalització del contracte, que es preveu que
pugui ser a finals del mes de novembre de 2015.
g) Admissió de pròrroga: no es preveuen pròrrogues.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d'adjudicació, que en la seva totalitat són quantificables de forma
automàtica, i la seva ponderació es troben detallats a la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives
particulars i són els següents:
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- Oferta econòmica: fins a 20 punts.
- Termini de garantia: fins a 6 punts.

4. Valor estimat del contracte: DOS-CENTS SIS MIL EUROS (206.000,00 euros)

5. Pressupost base de licitació
Import net: DOS-CENTS SIS MIL EUROS (206.000,00 euros)
IVA: 21%
Import total: 249.260,00 euros.

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 a 225 i 299 i 300 del
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (TRLCSP). Són també causes de resolució del contracte d’acord amb l’article 223.f) del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:
- 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 per part del contractista respecte a la subcontractació i al pagament a
subcontractistes d’acord amb allò previst a la clàusula 29 del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Requisits específics del contractista:
a) La solvència econòmica i financera s’acreditarà d’acord amb l’article 75.1.c) del TRLCSP (en la redacció
anterior a l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre) mitjançant declaració del volum anual de
negocis dels tres darrers anys amb un mínim de facturació de 618.000,00 euros anuals, IVA exclòs.
b) La solvència tècnica o professional s’acreditarà:
- D’acord amb l’article 77.1.a) del TRLCSP (en la redacció anterior a l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de
27 de desembre), mitjançant relació dels principals subministraments realitzats durant els tres darrers anys
indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat. Els subministraments realitzats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
- D’acord amb l’article 77.1.e) del TRLCSP (en la redacció anterior a l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de
27 de desembre), mitjançant catàleg descriptiu dels equips que ofereix el licitador, l’autenticitat dels quals es
pugui certificar a petició de la UPF, i s’acompanyarà del quadre descriptiu que es detalla a l’annex I del Plec de
clàusules administratives particulars.
c) Altres requisits específics: no se n'exigeixen.
d) Contracte reservat: no.

9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia 9 de novembre de 2015.
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b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general), i sobre B (proposició relativa als criteris
avaluables de forma automàtica).
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
(http://www.upf.edu/universitat/contacte/unitats/registre-general.html).
d) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors respecte les condicions que figuren
als Plecs.
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 del sobre B amb els criteris avaluables de forma automàtica
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona, 08002.
c) Data i hora: a les 10:00 hores del dia 13 de novembre de 2015.

11. Despeses dels anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari del
contracte.

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:
Aquest equipament serà cofinançat al 50% per la Generalitat de Catalunya i pel 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”. L’altre 50% serà per recursos
propis de la Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, 14 d’octubre de 2015

P. d. Resolució del rector de 28 de setembre de 2015
Pelegrín Viader Canals
Secretari general

(15.293.035)
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