Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 28 d’abril de 2022
Hora d’obertura de la sessió: 10.40 h
Hora de finalització de la sessió: 10. 46 h
Lloc: reunió virtual.
Assistents
President:

Jordi Escolà, cap del Servei de Contractació i Compres 1

Vocals:

Sergi Canet, assessor jurídic
Núria Pla, cap del Servei de Control de Gestió
Maria González, cap de la Unitat de Compres

Secretària:

Mònica Cortijo

Ordre del dia
Obertura dels sobres únics, que contenen la documentació administrativa i els documents
referents a la proposició econòmica i als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, de l'expedient tramitat per procediment obert simplificat abreujat que s’indica
a continuació:
SU230000SA2022026

Sistema de test de xarxes de
telefonia mòbil apte per a 5G

26.118,55 €

Desenvolupament de la sessió
Es constitueix la Mesa de Contractació de la UPC per tal de procedir, a través de la
plataforma de licitació electrònica Vortal, a l’obertura dels sobres únics, que contenen la
documentació administrativa i els documents referents a la proposta econòmica i als
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
Es comprova a la plataforma Vortal que les ofertes que s’han presentat dins de termini
corresponen als licitadors següents:
¾ DISTRON, SL
Els membres de la Mesa declaren que no estan en situació d'afectació de conflicte
d'interès que pot comprometre la seva imparcialitat o independència en el procés de
licitació, d'acord amb el que estableix l'art. 64 de la LCSP.

1
Per delegació del rector, segons Resolució 325/2021, de 18 de març, per la qual es modifica i s’anuncia la composició de
la Mesa General de Contractació de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC Núm. 8378 – 31.3.2021).

1

Declaren així mateix que si descobreixen o si es constata en el transcurs del procés de
licitació i avaluació que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararan immediatament a
l’òrgan de contractació de la Universitat, i si es trobés un conflicte d’interessos, deixaran
de formar part en el procediment i en totes les activitats relacionades.
A continuació es procedeix a l'obertura electrònica del sobre, a la comprovació que el
licitador presenta la documentació administrativa segons el que estableix el plec de
clàusules administratives, i a la lectura de l'oferta econòmica i criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica. El resultat és el que s'indica a l'annex que s'adjunta.
A continuació s’acorda el següent:
a) Lliurar l’oferta a la persona responsable de fer la valoració.
b) Publicar aquesta acta al Perfil del Contractant.
No havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president
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Jordi Escolà
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EXP. NÚM. SU230000SA2022026
OFERTES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE SISTEMA DE TEST DE XARXES
DE TELEFONIA MÒBIL APTE PER A 5G
Import de licitació: 26.118,55 € (IVA exclòs)

EMPRESES
LICITADORES

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
100 punts

Oferta econòmica
(fins 30 punts)

Distron SL

26.118,55 € (IVA exclòs)

Ampliació Termini de Garantia
(fins 10 punts)

0 anys d’ampliació de garantia

Equip configurable
(fins 10 punts)

SÍ

Equip compatible
(fins 20 punts)

SÍ

Microprocessador de la CPU
(fins 10 punts)

SÍ

Suport tècnic amb temps de
resposta 48 h
(fins 20 punts)

SÍ
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