E-300400/03-10-18
Resolució d’adjudicació
Antecedents
1. En data 12 de desembre de 2018 s’aprova l’expedient de contractació de
“serveis d’impressió de títols acadèmics oficials i propis, a preus unitaris, per
la Universitat Pompeu Fabra”.
2. En temps i forma es va rebre oferta dels següents licitadors:
Per al lot 1:
- IMPRENTA UNIVERSAL, SL.
- SIGNE, SA.
Per al lot 2:
-

SIGNE, SA.

3. En data 10 de gener de 2019, en sessió privada, la Mesa de contractació va
obrir el sobre A presentat per les licitadores concurrents i es va observar que
les empreses IMPRENTA UNIVERSAL, SL i SIGNE, SA van aportar tota la
documentació requerida per poder participar en la licitació, fet que va donar
lloc a que la Mesa n’acordés la seva admissió al procediment.
4. En la mateixa sessió de 10 de gener de 2019 la Mesa va procedir a l’obertura
dels sobres C corresponents a la documentació a avaluar per mitjà de criteris
subjectes a judici de valor.
5. En data 7 de febrer de 2019, en sessió privada, la Mesa va procedir a
l’avaluació de les ofertes tècniques d’acord als criteris subjectes a judici de
valor i a l’informe tècnic de valoració de la cap de Gestió Acadèmica, atorgant
les següents puntuacions:
Lot 1:
Criteri adjudicació subjectes a
judici de valor
Mesures de seguretat addicionals
Grau de sostenibilitat
Total

IMPRENTA
UNIVERSAL, SL
16
5
21

SIGNE, SA
15
5
20

Lot 2:
Criteri adjudicació subjectes a
judici de valor
Mesures de seguretat addicionals
Total

SIGNE, SA
11
11

La Mesa declara la continuïtat de les empreses IMPRENTA UNIVERSAL, SL i
SIGNE, SA pel lot 1 i de l’empresa SIGNE, SA pel lot 2.
6. El mateix dia 7 de febrer de 2019 es va celebrar la sessió pública de la Mesa en
què es va procedir a l’obertura del sobre B. Es va comprovar que les dues ofertes
presentades pel lot 1 i la presentada pel lot 2 contenien la documentació
requerida als plecs.
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7. En data 7 de febrer de 2019, en sessió privada, la Mesa va procedir a puntuar
les ofertes d’acord als criteris automàtics i els subjectes a judici de valor,
quedant de la manera següent:
Lot 1:
Criteri adjudicació
Criteris subjectes a judici de valor
Criteris automàtics
Total

IMPRENTA
UNIVERSAL, SL
21
75
96

SIGNE, SA
20
47,67
67,67

Lot 2:
Criteri adjudicació
Criteris subjectes a judici de valor
Criteris automàtics
Total

SIGNE, SA
11
80
91

La Mesa, a la vista de les puntuacions atorgades, va acordar per unanimitat,
elevar a l’òrgan de contractació la següent proposta d’adjudicació:
a) Lot 1: IMPRENTA UNIVERSAL, SL, perquè és la que es considera més
avantatjosa per a la Universitat, i en concret perquè disposa d’unes millors
mesures de seguretat addicionals i perquè presenta en el seu conjunt els preus
unitaris més baixos. Es proposa l’adjudicació del contracte pels preus unitaris
oferts per la licitadora:

Concepte
Títols oficials
Cartolines oer a títols oficials
Títols propis: Format DIN A3
Títols propis: Format DIN A4
Suplements Europeus als Títols
Credencials d'equivalencia al nivell
academic de doctor
Etiquetes Erasmus Mundus
Imoressió diliqencia al títol
Impressió de logotips en títols
interuniversitaris

Preu unitari
(IVA exclòs)
9,80€
0,40€
4,50€
3,80€
3,30€
3,80€
12,00€
0,80€
1,5€

b) Lot 2: SIGNE, SA, perquè sent la única licitadora concorrent al present
procediment acompleix el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació. Es proposa
l’adjudicació del contracte pels preus unitaris oferts per la licitadora:
Concepte
e-títols oficials
e-sets

Preu unitari
(IVA exclòs)
5,00€
5,00€

8. En data 11 de febrer de 2019 l’òrgan de contractació, a la vista de a proposta
de la Mesa resol classificar les ofertes i que es requereixi als proposats
adjudicataris per tal que presentin la documentació preceptiva. L’ordre de
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Per al lot 1:
IMPRENTA UNIVERSAL, SL: 96 punts.
SIGNE, SA: 67,67 punts.
Per al lot 2:
SIGNE, SA: 91 punts.
Els requeriments s’envien el 12 i el 13 de febrer de 2019, respectivament.
9. IMPRENTA UNIVERSAL, SL, adjudicatària del lot 1, en data 25 de febrer de 2019
va aportar documentació per compliment el requeriment de la Mesa. L’empresa
SIGNE, SA, adjudicatària del lot 2, va complimentar la documentació requerida
en data 26 de febrer de 2019.
10. Respecte del lot 1, en data 7 de març de 2019 la Mesa, en sessió privada, va
avaluar en sessió privada la documentació presentada per IMPRENTA
UNIVERSAL, SL prèvia a l’adjudicació i va acordar requerir a l’empresa per tal
que aportés l’esmena de la documentació presentada. El requeriment es va fer
en data 25 de març de 2019.
11. En data 27 de març de 2019, IMPRENTA UNIVERSAL, SL va aportar
documentació complementària i va fer les al·legacions que va considerar
pertinents respecte al requeriment d’esmena de documentació.
12. En data 18 de juny de 2019, la Mesa en sessió privada va avaluar l’esmena de
documentació presentada per IMPRENTA UNIVERSAL, SL acordant proposar-la
com adjudicatària del lot 1 després d’una extensa deliberació justificada per la
complexitat jurídica de l’assumpte.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) sobre l’adjudicació de contractes.
2. D’acord a l’article 192.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per
Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9
de novembre i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d’agost, el rector és l’òrgan de
contractació de la Universitat.
En virtut de la delegació de l’exercici de la competència efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 7 de gener de 2019, totes les actuacions inherents a
la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector
públic atribueix al rector com a òrgan de contractació correspon al vicerector de
direcció de projectes per a la comunitat universitària d’aquells contractes d’import
inferior a 600.000,00, IVA exclòs.
RESOLC:

3

E-300400/03-10-18

Primer. Adjudicar el contracte de “serveis d’impressió de títols acadèmics oficials i
propis, a preus unitaris, per la Universitat Pompeu Fabra” a les empreses següents:
Lot 1: IMPRENTA UNIVERSAL, SL.
Lot 2: SIGNE, SA.
L’adjudicació es fa pels imports següents:

lot 1
lot 2

Preu sense IVA
87.177,60 €
12.000,00 €

IVA
18.307,30 €
2.520,00 €

Total amb IVA
105.484,90 €
14.520,00 €

I d’acord preus unitaris referenciats a l’antecedent 7 d’aquesta resolució.
Segon. Que es publiqui la present resolució al perfil del contractant.
Tercer. Que es notifiqui aquesta resolució als licitadors.
Quart. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Alternativament,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la recepció
de la present notificació d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Cinquè. D’acord amb l’article 153.3 de la LCSP, la formalització del contracte s’haurà
de dur a terme dintre dels 15 dies hàbils següents a la notificació de la resolució
d’adjudicació.

Ramon Villanova Fortuny
Vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària
P.D. Resolució del Rector de 7 de gener de 2019
Barcelona, 20 de juny de 2019
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