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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. E-300700/03-01-14).
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
c) Adreça: plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona
d) Telèfon: 93 542 20 82 (contractació) i 93 542 27 72 (tècniques).
e) Fax: 93 542 28 69
f) Correu electrònic: contractacio@upf.edu
g) Adreça del perfil de contractant: https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/
h) Número d’expedient. E-300700/03-01-14

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació de la xarxa de comunicacions de dades del Parc de
Recerca UPF.
c) CPA 2008-Es: 26.03
d) CPV: 32510000-1
e) Lloc de lliurament: Campus Ciutadella. Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27.08005 Barcelona
f) Termini de lliurament: 60 dies naturals a comptar des de la formalització de contracte, que es preveu que
sigui, com a màxim, al segon trimestre del 2014.
g) Admissió de pròrroga: no se n’admet.

3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació i llur 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 60 punts,que es desglossen de la forma següent:
-Oferta econòmica: fins a 20 punts.
-Altres criteris:
.Millora de funcionalitats de punts d’accés 802.3ac: fins a 20 punts.
.Millora del termini de garantia: fins a 10 punts
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.Millores en el número de punts d’accés: fins a 5 punts
.Millores del servei: fins a 5 punts
2. Criteris a valorar que depenen d’un judici de valor: fins a 15 punts, que es
desglossen de la forma següent:
-Millores sobre la proposta tècnica: Fins a 9 punts, que es desglossen de la forma següent:
.Fins a 3 punts: es valorarà la solució proposada per canviar l’orientació dels punts d’accés (de paret a sostre)
sense alterar l’estètica dels edificis.
.Fins a 2 punts: es valoraran les funcionalitats dels punts d’accés a la xarxa sense fils.
.Fins a 2 punts: es valoraran les funcionalitats dels controladors de punts d’accés a la xarxa sense fils.
.Fins a 2 punts: es valoraran les funcionalitats dels commutadors d’accés a la xarxa amb fils.
-Completesa i detall de la memòria d’implantació: fins a 3 punts. Es valorarà el detall, l’adequació, claredat,
etc. de la memòria d’implantació presentada per la empresa. Especialment, es valorarà:
.Fins a 1 punt : la coherència general de la globalitat del projecte
.Fins a 1 punt: l’adequació i coherència sobre els temps dedicats a cada un dels apartats del projecte.
.Fins a 1 punt: la qualitat de l’eina utilitzada per elaborar l’informe de cobertura una vegada duta a terme la
instal·lació.
-Completesa i detall del pla de formació: fins a 3 punts
.Fins a 2 punts: durada del pla de formació
.Fins a 1 punt: temari del pla de formació

4. Pressupost base de licitació
Import net: CENT SEIXANTA-CINC MIL EUROS (165.000,00 euros) IVA 21%
Import total: 199.650,00 euros.
Valor estimat del contracte: CENT SEIXANTA-CINC MIL EUROS (165.000,00 euros).

5. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: el 5% de l’import del pressupost màxim de licitació

6. Requisits específics del contractista:
a) 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 a 600.000 euros
anuals.
b) 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.
c) Altres requisits: no se n’exigeixen.
d) Contractes reservats: no.
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7. Condicions especials d’execució amb caràcter d’obligació essencial
En aquest contracte s’exigeixen les condicions especials següents, que tenen el caràcter essencial als efectes
previstos a l’article 228.bis (article afegit al TRLCSP de la Llei 14/2013, de 27 de setembre) en el qual
s’estableixen determinades obligacions a càrrec del contractista envers al subcontractistes o subministradors
que participen en l’execució del contracte.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 27 de març de 2014
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.

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 4
d’abril de 2014.
-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 d‘anuncis: les despeses de publicitat d’aquest Anunci són a càrrec de l’adjudicatari.

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, 3 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

(14.065.041)
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