PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE 63 ORDINADORS PORTÀTILS PER DISTRIBUIR ENTRE LES DIFERENTS
BIBLIOTEQUES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Contracte derivat de l’acord marc d’homologació de
proveïdors d’equips de lloc de treball per a les entitats que integren el grup de compra del Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
EXPEDIENT 2018/86

1. Objecte
L’objecte d’aquest contracte administratiu consisteix en el subministrament i servei de manteniment descrit en
la clàusula 3.6 del plec de prescripcions tècniques de l’acord marc d’homologació de proveïdors d’equips de
lloc de treball per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC de 63 ordinadors portàtils per
distribuir entre les diferents biblioteques de la Universitat de Barcelona descrit a les prescripcions tècniques
d’aquesta contractació, d’acord amb els articles 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
2. Lots
Per a aquesta licitació no es preveu la divisió en lots.
3. CPA

A

De conformitat amb l’acord marc d’homologació de proveïdors d’equips de lloc de treball per a les entitats que
integren el grup de compra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i amb la normativa
comunitària vigent sobre la matèria, la codificació corresponent a la nomenclatura de la Classificació de
Productes per Activitats (CPA) d’aquest contracte és:
26.20 Ordinadors i equips perifèrics
4. CPV
De conformitat amb l’acord marc d’homologació de proveïdors d’equips de lloc de treball per a les entitats que
integren el grup de compra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i la normativa
comunitària vigent sobre la matèria, la codificació corresponent a la nomenclatura del vocabulari comú de
contractes (CPV) d’aquest contracte és:
30200000-1 Equipament i material informàtic
72265000-0 Configuració de software
5. Modalitat
La modalitat del subministrament serà la de compra directa.
1. Valor estimat

B
El valor estimat d’aquest contracte és de 43.750,00 euros (IVA exclòs).
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2. Pressupost
El pressupost màxim de licitació per a aquesta contractació és de 52.937,50 euros dels quals 43.750,00 euros
corresponen a la base imposable i 9.187,50 euros al 21% d’IVA.
3. Existència de crèdit
Document comptable A núm. 300085683 de 3 de desembre de 2018.
4. Pluriennal
No.
5. Finançament / projecte
Fons propis.
1. Termini i lloc de lliurament, instalꞏlació i vigència del contracte

C

Els béns s’hauran de lliurar i instalꞏlar a les instalꞏlacions de la Universitat de Barcelona en les condicions i
terminis que s’indiquen al plec de prescripcions tècniques.
El termini màxim per a iniciar el desplegament dels equips una vegada la Universitat de Barcelona lliuri els
discs amb les imatges mestres i la relació d’equipaments serà de 10 dies laborables, tal com s’indica en la
clàusula 4a del plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació.
La durada del servei de manteniment serà de 4 anys, tal com s’indica en la clàusula 3.6 del plec de
prescripcions tècniques de l’acord marc.
2. Pròrrogues
El termini del lliurament es podrà prorrogar en cas que la Universitat de Barcelona ho consideri oportú per
raons d’interès públic.
El servei de manteniment no serà susceptible de pròrroga.
1. Tramitació expedient
Segons el procediment mitjançant preu més baix en sobre tancat, descrit a la clàusula 20 del plec regulador
de l’Acord Marc d’homologació de proveïdors d’equips de lloc de treball per a les entitats que integren el grup
de compra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
2. Procediment:

D

Contracte derivat d’acord amb la clàusula 20 de l’acord marc d’homologació de proveïdors d’equips de lloc de
treball per a les entitats que integren el grup de compra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC).
3. Òrgan de contractació
Gerent de la Universitat de Barcelona, per delegació de competències en matèria contractual dictada pel
rector en data 7 de juny de 2018.
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4. Destinatària del contracte:
Relació de biblioteques del CRAI de la Universitat de Barcelona
BIBLIOTECA
CAPS
CRAI – Administració
Montse Garcia
Baldiri Reixac, 2 (Edifici Biblioteca) – 08028 BCN
Biblioteca de Reserva
Neus Verger
Gran Via Corts Catalanes, 585 – 08007 BCN
Biblioteca de Lletres
Josep Turiel
Gran Via Corts Catalanes, 585 – 08007 BCN
Biblioteca de Biologia
Diagonal, 645 – 08028 BCN

Montserrat Font

Biblioteca de Ciències de la Terra
Martí i Franquès, s/n – 08028 BCN

Jordi Casadellà

Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica
Montserrat Garrich
Gran Via Corts Catalanes, 585 – 08007 BCN
Biblioteca de Física i Química
Diagonal, 647 – 08028 BCN

Isabel Parés

Biblioteca de Dret
Diagonal, 684 – 08034 BCN

Yolanda Murúa

Biblioteca de Farmàcia
Joan XXIII, s/n – 08028 BCN

Yolanda Murúa

Biblioteca de Belles Arts
Mònica Arenas
Baldiri Reixac, 2 (Edifici Biblioteca) – 08028 BCN
Biblioteca de Pavelló de la República
Lourdes Prades
Cardenal Vidal i Barraquer, s/n – 08035 BCN
Biblioteca de Campus Mundet
Conxa Alvarez
Pg. Vall d’Hebron, 171 (Edifici de Llevant) – 08035 BCN
Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història
Montalegre, 8 – 08001 BCN

Anna Clavell

Biblioteca de Campus Clínic
Casanova, 143 – 08036 BCN

Carme Alpáñez

Biblioteca de Campus Bellvitge
Isabel Gracia
Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) – 08907 L’Hosptialet
Biblioteca d’Economia i Empresa
Diagonal, 690 – 08034 BCN

Lourdes González /Francesca Carbonell

Biblioteca de Biblioteconomia

Roser Novella
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Melcior de Palau, 140 – 08014 BCN
Biblioteca de Campus Alimentació Torribera Yolanda Murúa
Av. Prat de la Riba, 171 (Edif. Verdaguer) – 08921 Sta. Coloma de Gramanet

5. Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ub
1. Criteris de solvència
Els que s’especifiquen en el punt F.1. del quadre de característiques de l’Acord Marc d’homologació de
proveïdors d’equips de lloc de treball per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC.
E
2. Acreditació documental de la solvència
Els licitadors hauran de presentar omplerta i signada una declaració responsable (annex 3).
1. Lloc i data de presentació de les ofertes
F

Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes en les condicions establertes a l’escrit d’invitació.
1. Contingut del sobre 1

G

Els documents indicats com:
- Annex 1. Model de declaració de confidencialitat de dades i documents,
- Annex 2. Formulari de dades de l’empresa, i
- Annex 3. Declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i aptitud per contractar,
d’aquest plec.
1. Contingut sobre 2

H

El document indicat com:
- Annex 4. Proposició econòmica, d’aquest plec.
1. Variants
En aquesta contractació no es permet la presentació de variants.

I

2. Millores
En aquesta contractació no es permet la presentació de millores.
1. Data d’obertura de les ofertes

J
K

La data prevista per a l’obertura de les ofertes presentades pels licitadors s’indicarà en l’escrit d’invitació.
1. Criteris de valoració
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Els indicats a la clàusula 20.4 del plec de clàusules administratives particulars que regulen l’Acord Marc
d’homologació de proveïdors d’equips de lloc de treball per a les entitats que integren el grup de compra del
CSUC: “Les ofertes presentades pels licitadors es valoraran per la Mesa de contractació d’acord amb el
criteri del preu més baix”.
1. Garantia provisional
De conformitat amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, no s’exigeix garantia provisional.
2. Garantia definitiva
De conformitat amb el que estableix l’article 107 de la LCSP, no s’exigeix garantia definitiva.

L

3. Mostra
Al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa se li requerirà per a que, en el termini màxim de 10
dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre l’esmentat requeriment, presenti la mostra indicada en la
clàusula 3a del plec de prescripcions tècniques, per tal de preparar la imatge mestre, poder garantir la
compatibilitat OpenGnSys i validar les característiques tècniques.
4. Retenció en el preu
Per a aquesta licitació no es preveu la possibilitat de constituir la garantia mitjançant retenció en el preu.
1. Mesa de contractació
TITULAR

SUPLENT

President/a

Montserrat García Sierra
Cap d’Administració del CRAI

Josep Coll Mestre
Cap de la Unitat de Projectes del CRAI

Vocals

Beatriz Ortega Vega
Cap de l’Oficina d’Afers Generals del CRAI
Jordi Giménez Samanes
Administraiu del CRAI

Jordi Giménez Samanes
Administraiu del CRAI

Jordi Gómez Iborra
Auxiliar administratiu del CRAI

Sr. Maurici Romero Mulero
Interventor
Sra. Mireia Cunill Abanco
Lletrada dels Serveis Jurídics

Sr. Lluís Bofarull Buñuel
Tècnic d’Intervenció
Sr. Juan Pares Puig
Lletrat dels Serveis Jurídics

Sra. Montserrat Font Navarro
Oficina de Contractació Administrativa

Sra. Maria Teresa Cirera Fortea
Oficina de Contractació Administrativa

M

Secretari/a

1. Penalitats

N

Les mesures de compliment de la qualitat del lliurament i del manteniment previstes a les clàusules 5.1. i 5.2.
del plec de requeriments tècnics de l’Acord Marc d’homologació de proveïdors d’equips de lloc de treball per
a les entitats que integren el grup de compra del CSUC.
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O

1. Responsable del contracte
Judit Casals Parladé
1. Pagament
Es durà a terme en un únic pagament un cop s’hagin lliurat els béns objecte d’aquest subministrament.
2. Codis DIR3

P





Oficina comptable: U00400225
Òrgan gestor: U00400001
Unitat de tràmit: U00400001

3. CEGE
37890001344000
Altres obligacions
Q

Les indicades a les clàusules 25, 26, 27 i 28 del plec de clàusules administratives particulars que regulen
l’Acord Marc d’homologació de proveïdors d’equips de lloc de treball per a les entitats que integren el grup de
compra del CSUC.
Modificacions

R

No es preveuen modificacions.
Subcontractació

S

No es preveu la possibilitat de subcontractar.
Revisió de preus

T

Ateses les característiques d’aquest contracte, no escau la revisió de preus.
Termini de garantia

U

Quatre anys de garantia en les condicions especificades al plec de prescripcions tècniques a partir de la data
de l’acta de recepció del subministrament.
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ANNEX 1

(Si s’escau, a cadascun dels sobres)

MODEL DE DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS
S’haurà de presentar una declaració per a cada sobre en el que es consideri que conté informació de
caràcter confidencial

El/la senyor/a ............................................ com ......................... (assenyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...)
DECLARA
Que els documents i dades presentades en el sobre
(identifiqueu 1 o 2, segons correspongui) en la
licitació del contracte de subministrament de 63 equips informàtics portàtils per distribuir entre les diferents
biblioteques de la Universitat de Barcelona, expedient 2018/86 que considera de caràcter confidencial són
els que a continuació es relacionen:
a)
b)
c)
........
I perquè consti, signo aquesta declaració a ............................, en data ...............................

Nom: ...............................
DNI:.................................
Signatura de l’apoderat/da
(Segell de l’empresa licitadora)
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ANNEX 2

SOBRE 1
FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA

Dades de l’empresa
Denominació social
Nom comercial
NIF
Adreça d’Internet
Domicili social (adreça, població i CP)
Dades a efectes de notificacions
Adreça
Població i CP
Telèfon
Adreça electrònica
Dades del/s representant/s o apoderat/s
Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial...)
Data del document
Termini de vigència de les facultats
Número de protocol
Notari/a
Colꞏlegi Notarial
Dades del/s interlocutors/es
En cas que l’empresa vulgui identificar altres persones, diferents a la del representant o apoderat, a fi de
relacionar-se amb la Administració
Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
Càrrec a l’empresa
I perquè així consti signo aquesta declaració en

Nom: ...............................
Signatura de l’apoderat/da ..................................
(Segell de l’empresa licitadora) ...................................
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a

ANNEX 3

SOBRE 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DELS REQUISITS
DE CAPACITAT I APTITUD PER CONTRACTAR

El/la

senyor/a

........................................................................................,

en

nom

propi

o

com

a

...................................................................................... (senyaleu les vostres facultats de representació: per
exemple,

administrador/a

única/a,

apoderat/da,

...),

de

l’empresa

..........................................................................................................................,

DECLARO

sota la meva responsabilitat com a licitador/a del subministrament d’equips de treball i

serveis addicionals que concorren en l’empresa ........................................................................................ els
mateixos requisits de capacitat, aptitud i solvència per contractar que van servir per a l’adjudicació de
l’acord marc del subministrament d’equips de lloc de treball i presentació de determinats serveis addicionals
(Exp. 15/33).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)
Signatura del/ de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 4

SOBRE 2

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El Sr./Sra. .................................................., en qualitat d’apoderat/da de l’empresa ............................. (o
en nom propi), amb domicili a .................................... i amb NIF.................., declara que, assabentat de
les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte de subministrament
de 63 equips informàtics portàtils per distribuir entre les diferents biblioteques de la Universitat de
Barcelona, expedient 2018/86 es compromet en nom de l’esmentada empresa (o en nom propi) a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, i d’acord amb les següents preu i
dades:

1.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Preu ofertat total (euros):
base imposable + IVA

Base
imposable
(euros)

A) Oferta econòmica

I perquè consti, signo aquesta oferta a ............................, en data ...............................

Nom: ...............................
DNI:.................................
Signatura de l’apoderat...................................
(Segell de l’empresa)....................................
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IVA
(euros)

