Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 7 d’octubre de 2021
Hora d’obertura de la sessió: 10.15 h
Hora de finalització de la sessió: 10.27 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
1. Obertura dels sobres 3 que contenen els documents referents a l’oferta econòmica i
als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, de l'expedient tramitat per
procediment obert que s’indica a continuació:
SE007000HO2021036

Servei d’impressió, personalització i
subministrament dels títols universitaris oficials
homologats, els suplements europeus al títol i els
títols dels ensenyaments propis UPC

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 3, que contenen els
documents referents a la proposta econòmica i als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.
A continuació es procedeix a l'obertura electrònica dels sobres 3 i a la lectura de l'oferta
econòmica i dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. El resultat és el
que s'indica a l'annex que s'adjunta.
Després de la lectura de les ofertes, s’acorda el següent:
1. Lliurar la documentació referent als criteris avaluables de forma automàtica a
l’òrgan encarregat de la seva valoració.

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

2. 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
CPISR-1 C
MONICA
CORTIJO SURIOL
2021.10.07
14:25:09 +02'00'

Jordi Escolà
2021.10.07
15:03:22 +02'00'
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EXP. NÚM. SE007000HO2021036
OFERTES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
D’IMPRESSIÓ,
PERSONALITZACIÓ
I
SUBMINISTRAMENT DELS TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS HOMOLOGATS, ELS
SUPLEMENTS EUROPEUS AL TÍTOL I ELS TÍTOLS DELS ENSENYAMENTS PROPIS
DE LA UPC, A PREUS UNITARIS

EMPRESES
LICITADORES

CRITERIS
SOTMESOS A
UN JUDICI DE
VALOR

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
55 punts

45 punts
Oferta licitador
Concepte

(preu unitari)
IVA exclòs

Oferta
econòmica
(fins a 30
punts)
SIGNE, SA

43 punts

IVA inclòs

Títols universitaris
oficials (fins 10 p)

14,25 €

17,24 €

Suplement Europeu
al títol (fins 8 p)

5,00 €

6,05 €

Títols Erasmus
Mundus (fins 5 p)

16,25 €

19,66 €

Etiquetes Erasmus
Mundus (fins 4 p)

12,50 €

15,13 €

Títols propis (1 punt)

2,90 €

3,51 €

Còpia digital autèntica
dels títols oficials (1 p)

5,00 €

6,05 €

e-SET (1 punt)

5,00 €

6,05 €

Existència de laboratori propi d’anàlisi documental i
forense (fins 10 punts)

SI

Ús de tintes forenses de seguretat (fins 10 punts)

SI

Seguretat en l’enviament i ús de caixes de seguretat
impermeabilitzades (fins 5 punts)

SI
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