UPF-2021-0045
ANUNCI Universitat Pompeu Fabra pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. UPF-2021-0045)
-1
a)
b)
c)
d)
e)
g)

Entitat adjudicadora
Organisme: Universitat Pompeu Fabra.
Número d’identificació: U03900001
Dependència que tramita l'expedient: Universitat Pompeu Fabra.
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Ensenyament
Número d'expedient: UPF-2021-0045.

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
Domicili: Plaça de la Mercè, 10-12
Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08002.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 935422000.
Adreça electrònica: licitacions@upf.edu.
Adreça
d'Internet
del
perfil
del
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/07/2021
i) Horari d’atenció: 9 a 14 hores

contractant:

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: E-300100/03-07-21 Subministrament de maniquins de
simulació i simuladors per a entrenament de tasques i/o habilitats, destinat als
estudis de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra, distribuït en 4 lots.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si 4, es pot presentar oferta per un, varis
o tots els lots. Denominació dels lots:
- Lot 1: Equipament de maniquins de simulació i simuladors per a entrenament de tasques
i/o habilitats, compatible amb simulador de pacient adult de cos sencer model SimMam
Essential, funcionament amb un sistema de control de software LLEAP per a PC o per a
tauleta
- Lot 2: Equipament específic de maniquins de simulació i simuladors per a entrenament de
tasques i/o habilitats, sense ser necessari un software específic
- Lot 3: Simuladors de reanimació cardiopulmonar
- Lot 4: Simulador de pacient cardiopulmonar

d)
e)

f)

Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
Termini d'execució: El lliurament dels equipaments a subministrar per tots els lots
i, si escau, la instal·lació, muntatge i posada en funcionament, es farà entre el 3 i
el 10 de gener del 2022 o, en cas que el contracte es formalitzi amb posterioritat a
aquesta data, 15 dies des de la data de formalització del contracte.
Codi CPV: 35112100-3 Maniquins per a la formació sobre situacions d’emergència.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari, anticipat de despesa.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
Valor estimat per lots:
Lot
1

Valor estimat del lot
53.500,00 €

UPF-2021-0045
2
3
4

50.435,00 €
4.595,00 €
83.500,00 €

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: d’acord amb el plec de clàusules administratives
-9 Criteris d’adjudicació: d’acord amb el plec de clàusules administratives
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: d’acord amb el plec de
clàusules administratives
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29/07/2021 a les 00.00 h.
b) Documentació que cal presentar: d’acord amb el plec de clàusules administratives
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica de la resta de documentació a través del Sobre Digital
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Lloc: Virtual
c) Data: Es comunicarà al perfil del contractant
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
privat.
-15 Despeses d'anunci: no se’n preveuen
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic
b)
Adreça:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Recurs-especial-enmateria-de-contractacio?category=7410c472-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
c) Termini per presentar recurs: 15 dies des de la publicació de l’anunci
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
El cap de la Unitat de Contractació Administrativa

Santi Lewin-Richter
Barcelona, 12 de juliol de 2021

