UPF-2021-0041
ANUNCI de la Universitat Pompeu Fabra pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
de subministraments (exp. UPF-2021-0041)
-1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 superior
Número d'expedient: UPF-2021-0041.

-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: ES551
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: 30/07/21
i) Horari d’atenció: 9 a 14 hores

contractant:

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: E-300700/03-06-21 Adquisició d'una plataforma per a
gestionar el el registre de jornada i de presència del personal de la Universitat
Pompeu Fabra en la modalitat de servei al núvol ("Software as a Service" o SaaS),
així com del lloguer dels terminals de marcatge.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES551
e) Termini d'execució: 4 mesos per implantar el nou sistema i els equips a comptar des
de la signatura del contracte, que s’estima finalitza el 31/12/2021
f) Codi CPV: 48000000-8 Paquets de software i sistemes d’informació;
35125200-8
Sistemes de control horari i aparells de registre per control horari;
72000000-5 Serveis de TI: consultoria, desenvolupament de programari i
recolzament.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 197.200,00 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.

UPF-2021-0041
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Indicada en el plec de clàusules administratives particulars
-9 Criteris d’adjudicació: Indicats en el plec de clàusules administratives particulars
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Indicades en el plec de
clàusules administratives particulars
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No aplica
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 1/09/2021 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Indicada en el plec de clàusules administratives
particulars
c) Presentació Electrònica: espai virtual de la licitació a la PSCP
d)
S’accepta la facturació electrònica
e)
S’utilitza el pagament electrònic.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Lloc: Virtual
c) Data: 08/09/2021
d) Hora: 12:00 hs
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
privat.
-15 Despeses d'anunci: no aplica
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic
b) Adreça: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/trec/
c) Termini per presentar recurs: 15 dies de la publicació.
- 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

