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DADES D’ADJUDICACIÓ
Expedient

E-300100/03-06-14

Objecte

Subministrament i la col·locació de vinil translúcid polimèric llis
i a ratlles,en els envans de vidre interiors de tot l’edifici i els
vidres exteriors de la planta baixa. Edifici Parc de Recerca de la
UPF.

Procediment

Procediment negociat sense publicitat

Pressupost bàsic de licitació

28.050,00 € (IVA exclòs)

Data adjudicació contracte

15 de juliol de 2014

Número d’ofertes rebudes

3
13.953,60 € (IVA exclòs) i 5 anys de garantia addicional.

Import adjudicació

Termini d’execució

Motiu de l’adjudicació

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.
El termini màxim d’aquest subministrament i la col·locació
serà de deu (10) dies naturals a comptar des de la formalització
del contracte.
S’ha adjudica a DIGITAL GRAPHIC, S.A., perquè en el seu
conjunt és l’oferta econòmicament més avantatjosa per a la
Universitat Pompeu Fabra i la seva oferta s’ajusta als plecs de
regeixen aquest contracte.

Dades de l’adjudicatari

DIGITAL GRAPHIC, S.A.
Nacionalitat: Espanyola

Termini per a la formalització del
contracte

La formalització del contracte es realitzarà dins els 15 dies
hàbils següents a la data de recepció de la notificació de
l’adjudicació.

