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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 serveis (exp. E-300700/06-11-14).
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 11 46 (contractació) i 93 542 27 72 (tècniques)
4) Fax: 93 542 28 69
5) Adreça electrònica: contractacio@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-300700/06-11-14

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei de manteniment de l’equipament de xarxa troncal de la Universitat Pompeu
Fabra.
c) Lloc d’execució: els diferents edificis Universitat Pompeu Fabra a Barcelona.
d) Codi CPA: 64.20.11.
e) Codi CPV: 64200000-8.
f) Termini d’execució: de l’1 d’abril de 2015, o la data de formalització del contracte si aquesta fos posterior, i
fins al 31 de desembre de 2018.
g) Admissió de pròrroga: el contracte es podrà prorrogar per mutu acord de les parts. La durada del contracte,
incloses les pròrrogues, no podrà excedir els sis anys.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d'adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a la clàusula dotzena
del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:
1) Criteris quantificables de forma automàtica: fins a 99 punts, que es desglossen de la forma següent:
- Oferta econòmica: la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 50 punts. En aquest sentit,

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6805 - 6.2.2015
CVE-DOGC-A-15030040-2015

s’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa que hagi ofert un import més baix i a la resta d’empreses
s’atorgarà una puntuació proporcional respecte la més econòmica de conformitat amb la fórmula següent:

50 x M
P= ------------Of

On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Of és l'oferta corresponent al licitador que es valora.

- Millores addicionals:
- Actualització tecnològica de targetes processadores: fins a un màxim de 24 punts.
- Actualització tecnològica de les targetes d’enrutament distribuït: fins a un màxim de 8 punts.
- Renovació del commutador de xarxa troncal del PRBB: Es valorarà amb 4 punts.
- Renovació del commutador perimetral: Es valorarà amb 5 punts.
- Renovació del commutador de CPD: Es valorarà amb 8 punts.
2) Criteris a valorar que depenen d’un judici de valor: fins a 10 punts, que es desglossen de la forma següent:
- Proposta tècnica de millora en l’ús de la base instal·lada: fins a un màxim de 5 punts.
- Amigabilitat i funcionalitat de la plataforma web de gestió del servei: fins a un màxim de 5 punts.

4. Valor estimat del contracte: UN MILIÓ CENT QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (1.148.437,50 euros)

5. Pressupost base de licitació
Import net: SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (656.250,00 euros)
IVA: 21%
Import total: 794.062,50 euros.

6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Condicions especials d’execució amb caràcter d’obligació essencial
D’acord amb la clàusula 33.2 del Plec de clàusules administratives particulars, l’incompliment de les obligacions
que es detallen a continuació, es consideraran condicions especials amb caràcter d’obligació essencial als
efectes previstos a 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 i al pagament a
subcontractistes d’acord amb allò previst a la clàusula 29 del Plec de clàusules administratives particulars.
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8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació i solvència
a.1) Classificació empresarial: els licitadors hauran d’estar degudament classificats en el grup V, subgrup 4,
categoria B.
a.2) Per a empresaris licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que no estiguin classificats i no tinguin la classificació suspesa, la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’acreditarà d’acord amb els documents següents:
- La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà d’acord amb l’article 75.1.a) del TRLCSP
mitjançant declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
- La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar, d’acord amb l’article 78.a) mitjançant relació dels
principals serveis realitzats similars als de l’objecte del contracte durant els tres darrers anys indicant el seu
import, dates i destinatari públic o privat. Els serveis 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.
b) Contracte reservat: no.

9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de març de 2015.
b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general), sobre B (proposició relativa als criteris
avaluables de forma automàtica) i sobre C (proposició relativa als criteris a valorar mitjançant un judici de
valor).
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.
d) Admissió de variants: no.
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
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona, 08002.
c) Data i hora:
- Obertura del sobre C amb els criteris avaluables mitjançant un judici de valor: a les 10:00 hores del dia 16
de març de 2015.
- Obertura del sobre B amb els criteris avaluables de forma automàtica: es farà pública en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, un cop feta la valoració de la documentació continguda al sobre C.

11. Despeses dels anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari del
contracte.

12. Data de tramesa de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea: 27 de gener de 2015.
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13. 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, 27 de gener de 2015

Jaume Casals Pons
Rector

(15.030.040)
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