1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6988 - 2.11.2015
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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 subministraments (exp. E-300700/01-09-15).
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
c) Obtenció de documentació i d’informació:
1) Entitat: Universitat Pompeu Fabra. Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
2) Domicili: Plaça de la Mercè, 12 - 08002 Barcelona
3) Telèfons: 93 542 20 82 (contractació) i 93 542 25 91 (tècniques)
4) Fax: 93 542 28 69
5) Adreça electrònica: licitacions@upf.edu
6) Adreça del perfil de contractant:
https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/
7) Data límit per obtenir els documents i la informació: fins a la data límit de presentació d’ofertes
d) Número d’expedient: E-300700/01-09-15

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: Subministrament d’ordinadors de sobretaula a preus unitaris per a la Universitat
Pompeu Fabra
c) Lloc de lliurament i instal·lació: Les adreces de lliurament dels diferents subministraments correspondran als
edificis de la Universitat a Barcelona següents:
- Edifici de Rectorat - Plaça de la Mercè núm. 12
- Campus de la Ciutadella – Carrer de Ramon Trias Fargas núm. 25
- Campus del Mar - Doctor Aiguader núm. 88
- Campus de Poblenou – Carrer Roc Boronat núm. 138
d) Codi CPA: 26.20.1
e) Codi CPV: 30213300-5
f) Termini de lliurament: El termini màxim de lliurament (termini entre la data de la comanda i la de lliurament
de l’equipament) serà de 25 dies hàbils.
g) Termini d’execució del contracte: des de la formalització del contracte fins al 31 de juliol de 2016
h) Admissió de pròrroga: no es preveuen pròrrogues.
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3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d'adjudicació, que en la seva totalitat són quantificables de forma
automàtica, i la seva ponderació serà de 73 punts que es troben detallats a la clàusula dotzena del Plec de
clàusules administratives particulars i són els següents:
1. Oferta econòmica: fins a 40 punts.
2. Criteris relatius al model A d’ordinador fins a 18,50:
- Rendiment: Fins a 10 punts.
- Resolució vertical targeta gràfica: Fins a 1 punt.
- Disc Dur: 1 punt.
- Memòria RAM: 2 punts.
- Ventilació: 1 punt.
- Estètica: 2 punts.
- Criteris mediambientals: Fins a 1,5 punts distribuïts de la següent forma:
- Consum elèctric: màxim 0,5 punts
- Soroll font d’alimentació en repòs Sound pressure level LpAm (DB) mode idle: màxim 0,5 punts
- Soroll font d’alimentació en funcionament: Sound pressure level LpAm (DB) mode operation (HDD
accessing): màxim 0,5 punts
3. Criteris relatius al model B d’ordinador fins a 14,50:
- Rendiment: Fins a 8 punts.
- Resolució vertical targeta gràfica: Fins a 1 punt.
- Disc Dur: 1 punt.
- Memòria RAM: 1 punt.
- Estètica: 2 punts.
- Criteris mediambientals: Fins un màxim de 1,5 punts distribuïts de la següent forma:
- Consum elèctric: màxim 0,5 punts
- Soroll font d’alimentació en repòs Sound pressure level LpAm (DB) mode idle: màxim 0,5 punts
- Soroll font d’alimentació en funcionament: Sound pressure level LpAm (DB) mode operation (HDD
accessing):màxim 0,5 punts

4. Valor estimat del contracte: DOS-CENTS CINC MIL EUROS (205.000,00 euros)

5. Pressupost base de licitació
Import net: CENT VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS EUROS (187.500,00 euros)
IVA: 21%
Import total: 226.875,00 euros.

6. Garanties exigides
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Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: el 5% de l’import del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

7. Condicions especials d’execució amb caràcter d’obligació essencial
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 223 a 225 i 299 i 300 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (TRLCSP). Són també causes de resolució del contracte d’acord amb l’article 223.f) del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:
- L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que no
essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
- L’incompliment de les obligacions per part del contractista respecte a la subcontractació.

8. Requisits específics del contractista:
a) La solvència econòmica i financera s’acreditarà d’acord amb l’article 75.1.c) del TRLCSP (en la redacció
anterior a l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre), mitjançant declaració responsable de la
xifra de negoci dels darrers 3 anys, amb un mínim de facturació de 600.000,00 euros anuals, IVA exclòs.
b) La solvència tècnica o professional s’acreditarà d’acord amb l’article 77.1.a) del TRLCSP (en la redacció
anterior a l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre), mitjançant relació dels principals
subministraments realitzats durant els tres darrers anys indicant el seu import, dates i destinatari públic o
privat. 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 específics: no se n'exigeixen.
d) Contracte reservat: no.

9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 19 de novembre de 2015.
b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general), i sobre B (proposició relativa als criteris
avaluables de forma automàtica).
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
(http://www.upf.edu/universitat/contacte/unitats/registre-general.html).
d) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors respecte les condicions que figuren
als Plecs.
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.

10. Obertura d’ofertes del sobre B amb els criteris avaluables de forma automàtica
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona, 08002.
c) Data i hora: a les 11:30 hores del dia 26 de novembre de 2015.

11. Despeses dels anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari del
contracte.
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12. Els plecs d’aquesta licitació es poden obtenir a l’adreça d’Internet del Perfil de Contractant:
https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/

Barcelona, 28 d’octubre de 2015

P. d. Resolució del rector de 28 de setembre de 2015
Pelegrín Viader Canals
Secretari general

(15.301.101)
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