1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6876 - 21.5.2015
CVE-DOGC-A-15135029-2015

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-300100/05-02-15).
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 11 46 (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-300100/05-02-15

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministrament de material d’oficina a preus unitaris per als serveis administratius
de la Universitat Pompeu Fabra.
c) Lloc de lliurament: els diferents edificis Universitat Pompeu Fabra a Barcelona que es detallen a la clàusula
4.3 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.
d) Codi CPA: 17.21.15, 22.29.25, 25.99.23, 32.99.12 i 32.99.15.
e) Codi CPV: 30192000-1.
f) Termini d’execució: 2 anys des de la formalització del contracte.
g) Admissió de pròrroga: el contracte es podrà prorrogar sempre que les pròrrogues no siguin concertades
aïlladament o conjunta per un termini superior al fixat originàriament.

3. Tramitació i procediment
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: fins a 35 punts, que es desglossen de la forma següent:
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- Oferta econòmica: fins a 30 punts
- Millores addicionals sobre el programa informàtic per a la gestió de compres:
- Possibilitat d’establir en l’aplicació un límit d’import de compra per centres de cost i informació sobre el saldo
econòmic existent: els licitadors que ofereixin aquesta millora rebran 2 punts, aquells que no l’ofereixin rebran
0 punts en aquest apartat.
- Possibilitat que el responsable del contracte pugui donar d’alta, de baixa o modificar usuaris de l’aplicació: els
licitadors que ofereixin aquesta millora rebran 2 punts, aquells que no l’ofereixin rebran 0 punts en aquest
apartat.
- Possibilitat que en el moment de fer la comanda l’aplicatiu informi sobre l’existència d’estoc en el magatzem:
els licitadors que ofereixin aquesta millora rebran 1 punt, aquells que no l’ofereixin rebran 0 punts en aquest
apartat.
2) Criteris a valorar que depenen d’un judici de valor: fins a 25 punts, que es desglossen de la forma següent:
a) Memòria del procés intern per a servir les comandes: Aquesta memòria es valorarà fins a un màxim de 5
punts que es desglossen de la forma següent:
- Sistema de recepció de comandes: fins a 0,5 punts.
- Emisió d’albarans: fins a 0,5 punts.
- Identificació de la paqueteria en el moment de la recepció dins dels edificis UPF: fins a 1,5 punts.
- Contingut de les factures: fins a 2,5 punts.
b) Programa informàtic per a la gestió de compra: Fins a un màxim de 15 punts. Es compararan els aplicatius
de les diferents ofertes i es valoraran amb més puntuació les ofertes que ofereixin un programa:
- Que doni més eines al responsable del contracte per tractar la informació: fins a 7,5 punts.
- Que aporti més agilitat i facilitat: fins a 5 punts.
- Amb un entorn que permeti navegar per l’aplicació i trobar els elements necessaris de forma ràpida i sense
ajuda d’un manual (o similar): fins a 2,5 punts.
c) Oferta de productes ecològics i/o regenerats, fins a un total màxim de 5 punts:
- Grup 1: Paper i manipulats. Fins a un màxim de 2 punts
- Grup 2: Escriptura i correcció. Fins a un màxim d’1 punt
- Grup 4: Classificació i arxiu. Fins a un màxim de 2 punts

4. Valor estimat del contracte: SET-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTADOS CÈNTIMS (768.151,92 euros).

5. Pressupost base de licitació
Import net: TRES-CENTS VINT MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (320.063,30 euros)
IVA: 21%
Import total: 387.276,59 euros.

6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: el 5% de l’import màxim de licitació (IVA exclòs)
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7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència
a.1) La solvència econòmica i financera s’acreditarà d’acord amb l’article 75.1.c) del TRLCSP, mitjançant
declaració responsable de la xifra de negoci dels darrers 3 anys, amb un mínim de facturació d’1.000.000,00
euros anuals, IVA exclòs.
a.2) La solvència tècnica s’acreditarà:
- D’acord amb l’article 77.1 a) del TRLCSP, mitjançant relació dels principals subministraments realitzats durant
els tres darrers anys indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. 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.b) del TRLCSP: Indicació del personal de què disposa que sigui adequat i suficient
per al compliment del contracte.
- D’acord amb l’article 77.1.c) del TRLCSP: Descripció dels mitjans tècnics de què disposa per al compliment
del subministrament objecte de licitació: magatzems, vehicles, personal i logística a utilitzar per al lliurament
del material dins del termini màxim de 48 hores.
a.3) Altres criteris de solvència:
- Certificat conforme es compleixen els requeriments de la norma ISO 9001 o equivalent.
b) Contracte reservat: no.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 15 de juny de 2015.
b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general), sobre B (proposició relativa als criteris
avaluables de forma automàtica) i sobre 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.

9. 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 22
de juny 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.

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

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

12. Data de tramesa de l’Anunci de licitació al DOUE: 5 de maig de 2015

Barcelona, 5 de maig de 2015

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

(15.135.029)
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