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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300700/03-01-14

Objecte

Subministrament i instal·lació de la xarxa de comunicacions de
dades del Parc de Recerca de la UPF.

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

165.000,00 € (IVA exclòs)

Data adjudicació contracte

8 de maig de 2014

Número d’ofertes rebudes

7
164.960,92 € (IVA exclòs)

Import adjudicació

Termini i lloc de lliurament

Motiu de l’adjudicació

Dades de l’adjudicatari

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, instal·lació i
posada en marxa serà de seixanta dies naturals (60) a comptar
des de la formalització del contracte
S’ha adjudica a l’empresa SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGIA, S.A., perquè en el seu conjunt la seva proposta
és la que es considera la més avantatjosa per la Universitat i en
concret perquè a l’hora ofereix, la memòria d’implantació més
adequada, el pla de formació més complert i detallat, així com
150 punts d’accés amb la funcionalitat 802.3ac, 72 mesos de
garantia i 25 punts d’accés addicionals.

Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA,
S.A.
Nacionalitat: Espanyola

Data de formalització del contracte 20 de maig de 2014

