1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6589 - 25.3.2014
CVE-DOGC-A-14079002-2014

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
ANUNCI de licitació d’un contracte de subministrament.
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació
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: contractacio@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-300100/07-01-14

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament, distribució i instal·lació de mobiliari divers per a l’equipament del
Parc de Recerca UPF del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. L’objecte del contracte es divideix
en els següents lots:
- Lot 1 – Cadires diverses
(CPA) - 31.00.13
(CPV) - 39110000-6
- Lot 2 - Taulells de seminari
(CPA) - 31.09.13
(CPV) - 39153000-9
c) Lloc de lliurament: Universitat Pompeu Fabra - Parc de Recerca UPF, carrer Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona.
d) Termini de lliurament: el termini màxim d’aquest subministrament, distribució i instal·lació, serà el següent:
- Lot 1: El termini màxim de subministrament i distribució serà de quatre (4) setmanes a comptar des de la
formalització del contracte, que es preveu que sigui, com a màxim, al segon trimestre del 2014.
- Lot 2: El termini màxim de subministrament i instal·lació serà de vuit (8) setmanes a comptar des de la
formalització del contracte, que es preveu que sigui, com a màxim, al segon trimestre del 2014.
e)Admissió de pròrroga: no se n’admet.
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3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: Els criteris de valoració de les proposicions són, en la seva totalitat, a valorar de
forma automàtica i són els que s’especifiquen a continuació per a cada lot:
- Oferta econòmica: s’atorgaran 35 punts a l’oferta més baixa de les acceptades i proporcionalment a la resta
d’ofertes fins al preu de sortida.
- Millores: Fins a un màxim de 10 punts distribuïts de la forma següent:
- Termini de garantia contra defectes de fabricació: 1 punt per cada any addicional al previst al Plec de
clàusules administratives particulars (2 anys) fins a un màxim de 5 punts.
- Termini de resposta en el servei post-venda: fins a un màxim de 5 punts. Es valorarà el termini de resposta
en cas de reparació i/o substitució de l’equipament d’acord amb el següent:
- Termini entre 6:01 hores i 8:00 hores hàbils: 1 punt.
- Termini entre 4:01 hores i 6:00 hores hàbils: 3 punts
- Termini igual o inferior a 4:00 hores: 5 punts
S’entenen hores hàbils les compreses dins la franja horària de 8:00 a 18:00 hores (ambdues incloses) de
dilluns a divendres.

4. Valor estimat del contracte: DOS-CENTS QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS (204.947,00
euros)

5. Pressupost base de licitació
Import net: DOS-CENTS QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS (204.947,00 euros) IVA 21%
Import total: 247.986,00 euros.
Distribuït en dos Lots:
Lot 1 – Import net: CENT MIL CENT NORANTA–NOU EUROS (100.199,00 euros)
Lot 2 – Import net: CENT QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS (104.748,00 euros)

6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) dels lots adjudicats.

7. Requisits específics del contractista:
- La solvència econòmica i financera s’acreditarà d’acord amb l’article 75.1 c) del TRLCSP, mitjançant declaració
del volum anual de negocis dels tres darrers anys per import igual o superior als imports que es detallen a
continuació depenent dels lots a què presenti oferta el licitador:
- Lot 1:.250.000,00 euros anuals
- Lot 2: 250.000,00 euros anuals
- Lots 1 i 2: 500.000,00 euros anuals
- La solvència tècnica s’acreditarà amb els mitjans següents:
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- 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.
- Quant a la empresa: d’acord amb l’article 77.1.b) del TRLCSP indicació de l’existència d’una unitat tècnica de
servei postvenda integrada en l’empresa i relació del personal tècnic que la integra. Caldrà aportar una
explicació de l’organització i dels mitjans tècnics i humans d’aquest servei.
- Quant al producte: d’acord amb l’article 77.1.e) del TRLCSP presentarà un catàleg tècnic del mobiliari
proposat, on constaran la totalitat de les característiques tècniques que es detallen al plec de prescripcions
tècniques.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 9 d’abril de 2014
b) Documentació a presentar: Sobre núm. A (documentació general). Sobre núm. 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.
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: 16 d’abril de 2014 a les 9.30h

10. Despeses dels anuncis: seran a càrrec dels adjudicataris del contracte, d’acord amb el que s’estableix al
Plec de clàusules administratives particulars.

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

12. 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].
- Programa INNOCAMPUS, en el marc del Programa Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) del Ministeri de
Ciència i Innovació.
- Subprograma ACTEPARQ 2009 del Ministeri de Ciència i Innovació.
- Programa CEI del Ministeri d’Educació.

Barcelona, 14 de març de 2014
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P. d. Resolució del rector de 4 de juny de 2013
Antonio Bosch Domènech
Vicerector d’Economia i Projectes Estratègics

(14.079.002)
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