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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300100/04-01-15

Objecte

Serveis per al suport auxiliar de manteniment, reparació no
especialitzada d’equipament i mobiliari, i de petits treballs de
trasllat de mobiliari dels edificis dels diferents campus de la
Universitat Pompeu Fabra.

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

255.744,00 euros (IVA exclòs) desglossats en les següents
anualitats:
- Any 2015: 54.912,00 €
- Any 2016: 100.416,00 €
- Any 2017: 100.416,00 €

Data adjudicació contracte

8 de gener de 2016

Número d’ofertes rebudes

6

Import adjudicació

Termini d’execució

132.823,68 € (IVA exclòs), d’acord amb un preu/hora de 16,72
euros, import que ja està ajustat al termini i les hores reals de
prestació del servei. Aquest import es distribueix de la manera
següent:
- Any 2016: 62.867,20 euros, IVA exclòs
- Any 2017: 69.956,48 euros, IVA exclòs
El termini d’execució serà a partir del 8 de febrer de 2016 i
finalitzarà el 31 de desembre de 2017.
S’adjudica a l’empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES,
SA. SA, atès que en el seu conjunt és la proposta que es
considera més avantatjosa per a la Universitat i en concret
perquè:

Motiu de l’adjudicació

- Pel que fa als criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor és la que obté més puntuació:
o És el licitador que obté més puntuació en
l’apartat de la descripció de la formació dels
operaris assignats al contracte i planificació de
la seva formació de reciclatge, atès que
adjunten la planificació concreta dels cursos
amb calendari, contingut i hores de dedicació de
cada operari. D’aquests cursos s’han considerat
7 d’ells com a molt adients al lloc de treball,
amb 115 hores totals per cada treballador
assignat durant tota la durada del contracte.

o En la resta d’apartats la seva puntuació només
és lleugerament inferior a la que n’obté més i la
seva oferta és tècnicament molt bona, en
concret:
 Quant a la memòria descriptiva de
l’organització de l’empresa, s’ha valorat
positivament que l’empresa disposi de 2
operaris extres, a part dels assignats al
contracte, també amb coneixement i
formació dels campus per fer servir en cas
de demanar serveis extraordinaris. També
s’ha valorat la rotació, el dia de la setmana
que tenen lliure, dels operaris assignats al
contracte per tal de que aquests coneguin
la resta dels campus. Tot i així la seva
puntuació no és la més alta ja que a
diferència d’altres ofertants, no han
especificat el solapament en cas
d’absències programades.


Quant a la descripció de l’inici del servei,
s’ha valorat positivament que es concreti
un calendari d’implantació del servei amb
personal extra de suport, i que hi hagi un
solapament de les tasques d’almenys 15
dies amb l’empresa sortint. Tot i així la
seva puntuació no és la més alta ja que, a
diferència d’altres ofertants, no presenten
cap proposta d’incorporació de personal de
l’empresa sortint ni del coneixement
d’altres persones de les tasques del
coordinador per substitució en cas
necessari.
- És la segona millor oferta econòmica.

Dades de l’adjudicatari

Empresa: ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
Nacionalitat: Espanyola

Data de formalització del contracte 5 de febrer de 2016

