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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300100/07-01-14

Objecte

Subministrament , distribució i instal·lació de mobiliari divers
per a l’equipament del Parc de Recerca de la Universitat Pompeu
Fabra.

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

204.947,00 € (IVA exclòs) distribuït en dos lots:
Lot 1: 100.199,00 € (cadires diverses)
Lot 2: 104.748,00 € (taulells de seminari)

Data adjudicació contracte

8 de maig de 2014

Número d’ofertes rebudes

5

Import adjudicació

Els imports a preus unitaris del lots és el següent:
Lot 1: 82.196,86 € (IVA exclòs) Cadires diverses
Lot 2: 90.647,62 € (IVA exclòs) Taulells de seminari
Import total (IVA exclòs): 172.844,48 €
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.

Termini i lloc de lliurament

El 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.
El lloc de lliurament és: Universitat Pompeu Fabra - Parc de
Recerca UPF, carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005
Barcelona.

Motiu de l’adjudicació

Dades de l’adjudicatari

S’adjudica a l’empresa S&T 96, S.L., a preus unitaris,per al lot 1
de cadires diverses perquè és econòmicament la proposta més
avantatjosa per la Universitat Pompeu Fabra. Per al lot 2, de
taulells de seminari, a S&T 96, S.L., perquè és l’única oferta
admesa i acompleix els mínims establerts al plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Empresa: S & T 96, SL
Nacionalitat: Espanyola

Data de formalització del contracte 20 de maig de 2014

