ACORD MARC RELATIU ALS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN DIVERSOS ÀMBITS DEL DRET PER A LA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
EXP: AM HSE00008/2021
LOT 1: DRET PÚBLIC I CONTRACTACIÓ PÚBLICA
CONTRACTACIÓ BASADA

FITXA DE PETICIÓ
A OBJECTE DEL CONTRACTE DERIVAT

B VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Títol: Elaboració de materials i contingut formatiu en l’àmbit de la contractació
pública
Número d’expedient: DER1/HSE082021/L1
Lot 1: Dret públic i contractació pública
Codi CPV: 79100000 – Serveis Jurídics

3.996,00 euros, IVA exclòs.
El valor estimat del contracte s’ha calculat partint (i) dels preus unitaris més elevats
segons els descomptes oferts pels proveïdors homologats que han estat convidats
i (ii) del número d’hores que previsiblement es duran a terme:

Perfil

Preu/Hora
Ofert
(IVA exclòs)

Número
d’hores
previstes

Import
(IVA
exclòs)

Advocat 1

108,00 €

12

1.296,00 €

Advocat 2

90,00 €

30

2.700,00 €

Total (IVA exclòs)

3.996,00 €

Les hores previstes anteriorment s’han calculat partint d’unes estimacions no
vinculants, de manera que els professionals a adscriure a l’execució del contracte
derivat podran tenir un temps de dedicació inferior o superior en funció de les
necessitats existents, tot respectant el pressupost de licitació indicat supra.

Dins d’aquesta xifra
☒No hi ha inclòs cap import destinat a modificacions contractuals.

C PRESSUPOST I PREUS APLICABLES

D DURADA I PRÒRROGUES

Pressupost base de licitació:

Durada: 3 mesos

3.996 euros, sense IVA
839,16 euros, en concepte d’IVA (21%)
4.835,16 euros, IVA inclòs.

El pressupost base de licitació s’ha calculat partint (i) dels preus unitaris més
elevats segons els descomptes oferts pels proveïdors homologats que han estat
convidats i (ii) del número d’hores que previsiblement es duran a terme:

Perfil

Preu/Hora
Ofert
(IVA exclòs)

Número
d’hores

Import
(IVA
exclòs)

Advocat 1

108 €

12

1.296,00 €

Advocat 2

90 €

30

2.700,00 €

Total (IVA exclòs)

3.996,00 €

Total (IVA inclòs)

4.835,16

Es preveuen preus unitaris?: SÍ ☒ NO ☐
Preus unitaris MÀXIMS aplicables:
Els preus unitaris MÀXIMS aplicables són els presentats per cadascun dels
proveïdors homologats en el procediment d’homologació. És a dir, en aquest
cas, no podran oferir un % de descompte inferior al percentatge pel qual
van ser homologats.

Règim de facturació: Mensual en funció dels preus resultants oferts i les hores de
treball incorregudes.

E ÀMBIT DEL SERVEI I NECESSITAT
Tal i com es preveu a l’apartat 2.8 del Plec de Prescripcions Tècniques, l’abast dels treballs que s’inclouen en el lot 1 comprèn, entre d’altres, la següent tasca:
“Realització de formacions genèriques i especialitzades en l’àmbit del Dret públic al personal de la UOC”.
Doncs bé, l’Àrea d’Assessoria Jurídica de la UOC ha detectat la necessitat de dur a terme un conjunt de sessions de formació en l’àmbit de la contractació pública
dirigides a les diferents àrees que requereixen dur a terme contractacions per poder desenvolupar la seva activitat amb la finalitat de que aquestes contractacions
es duguin a terme de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de contractació pública.
L’objecte del contracte derivat consisteix, per tant, en la preparació dels materials i continguts que seran utilitzats en les diferents sessions de formació. El format
dels materials i continguts de cada sessió formativa serà el següent:
1.- Un monogràfic breu en format word o similar (d’entre 2 i 5 pàgines) que inclogui un apartat d’idees clau sobre el tema a tractar. El document haurà de seguir la
guia d’estil de la UOC.
2.- Una presentació en format power point o similar en què es tracti de manera gràfica, esquemàtica i visual el tema a tractar en la sessió formativa. El document
haurà de seguir la guia d’estil de la UOC.
L’àmbit temàtic de les sessions de formació així com la resta d’indicacions necessàries per elaborar els materials seran traslladats pel/la responsable del contracte
de la UOC a l’adjudicatari de la contractació derivada, que disposarà d’un termini de 7 dies naturals per a presentar la primera versió dels documents mitjançant
correu electrònic o el mecanisme que s’acordi entre la UOC i l’adjudicatari.
Una vegada feta l’entrega de la primera versió dels documents, la UOC revisarà el seu contingut i, en el seu cas, es requerirà perquè l’adjudicatari presenti la versió
definitiva dels documents en què es recullin els canvis i les adaptacions derivades de les observacions efectuades per la UOC en el termini de 3 dies naturals.
En el cas que hi hagi correccions a realitzar, fins que la UOC no doni per escrit el seu vistiplau final el servei no es considerarà acabat i, per tant, no es procedirà al
pagament final del servei.
Cadascuna de les formacions associades a una temàtica es realitzaran mitjançant encàrrecs independents que s’aniran sol·licitant i, per tant, executant, de manera
successiva en funció de les necessitats.

DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES I INSTRUCCIONS DE

F PRESENTACIÓ

DIA I HORA MÀXIM DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
DATA I HORA MÀXIMA: 8 de març de 2022 a les 14.00 hores
INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ: a través del Sobre digital

G

MESA DE CONTRACTACIÓ

President/a: Josep Ribas Coll, Advocat/da de l’Assessoria Jurídica de la UOC
Secretari/a: Mónica Jiménez Tamayo, Advocat/da de l’Assessoria Jurídica de la UOC
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☒Hi ha Sobre 3

Vocal 1: Amaya López González, Advocat/da de l’Assessoria Jurídica de la UOC

Formats de documents electrònics admissibles:
Format .pdf o formats similars que admetin signatura electrònica

Vocal 2: Josep Maria Martínez Caballeria, Responsable Tècnic del Grup Operatiu Compres
o persona que el/la substitueixi

H CONTINGUT DEL SOBRE 2
☒ No hi ha Sobre 2

J CONTINGUT DEL SOBRE 3
OFERTA ECONÒMICA aportada mitjançant l’annex 1 d’aquesta fitxa d’invitació.

I CRITERIS DE VALORACIO DEL SOBRE 2
☒ No hi ha Sobre 2

K CRITERIS DE VALORACIÓ DEL SOBRE 3
☐ No hi ha Sobre 3

☒Hi ha Sobre 3
a.

Oferta econòmica (fins a 60 punts)

Concepte
Oferta en concepte de percentatge
de descompte a aplicar linealment
sobre el preu unitari de l’Advocat 1
Fins a 30 punts

Fórmula per a valorar el major % de
descompte
Per obtenir la puntuació a atorgar a
cada oferta, s’aplicarà la següent
fórmula:
𝑃𝑖 = 30 𝑥 (

𝐷𝑖
)
𝐷𝑚𝑎𝑥

On:
Di= Descompte de l’oferta, en %
Dmax= descompte de l’oferta màxima,
en %
Pi= Puntuació final

Concepte
Oferta en concepte de percentatge
de descompte a aplicar linealment
sobre el preu unitari de l’Advocat 2:
Fins a 30 punts

Fórmula per a valorar el major % de
descompte
Per obtenir la puntuació a atorgar a
cada oferta, s’aplicarà la següent
fórmula:
𝑃𝑖 = 30 𝑥 (

𝐷𝑖
)
𝐷𝑚𝑎𝑥

On:
Di= Descompte de l’oferta, en %
Dmax= descompte de l’oferta màxima,
en %
Pi= Puntuació final

L DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA ADDICIONAL
La documentació informativa addicional que acompanya aquesta fitxa és la següent:

☒ Plantilla per a la proposta econòmica (Annex 1)

M CONSULTES I DUBTES
Les empreses convidades tenen a la seva disposició la bústia contractacio@uoc.edu com
a mitjà únic on formular les consultes i els dubtes que puguin sorgir durant l’elaboració de
la seva proposta.
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Per tal de facilitar la identificació del procediment objecte de la consulta, en l’assumpte del
correu electrònic ha de constar la paraula “EXPEDIENT’ seguida del ‘NÚMERO
D’EXPEDIENT’ de referència que s’indica en el quadre A.
La UOC recollirà tots els dubtes i consultes formulades a l’esmentada bústia i en donarà
resposta. La data màxima per poder enviar les consultes finalitzarà dos dies abans de la
data màxima de presentació de propostes. Posteriorment, la UOC no atendrà consultes
addicionals.
Data de resposta general de dubtes per correu electrònic per part de la UOC a totes les
empreses seleccionades: 4 de març de 2022 a les 12.00 hores

N RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
En la mesura en què aquest contracte té un valor estimat igual o inferior a 100.000 euros, els actes qualificats indicats en l’article 44 de la LCSP poden
ser objecte de:
☒ Recurs d’alçada impropi, en el termini màxim d’un (1) mes a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acte que s’impugni, d’acord amb allò establerts
als articles 44.6 i 47 de la LCSP i als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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ANNEX 1
PROPOSTA ECONÒMICA

El Sr. / la Sra. ..........................................................., amb residència a ............................................,
carrer...................................... número ................, assabentat/ada de l’anunci publicat en el Perfil del
contractant de la UOC i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de l’ ACORD
MARC [Indiqueu el títol que figura en l’Apartat A del Quadre-resum (expedient [indiqueu el número
d’expedient]), es compromet (en nom propi o de l’empresa que representa) a executar la prestació
del servei amb estricta subjecció als requisits i condicions esmentats d’acord amb els preus unitaris
següents:

1.- Oferta econòmica

Perfil

% de descompte a aplicar linealment sobre els preus unitaris

Oferta en concepte de percentatge de
descompte a aplicar linealment sobre el preu
unitari de l’Advocat 1

%

Oferta en concepte de percentatge de
descompte a aplicar linealment sobre el preu
unitari de l’Advocat 2

%

(*) Els proveïdors homologats no podran formular ofertes superiors als preus pels quals siguin homologats. És a dir, en aquest cas, no
podran oferir un percentatge de descompte inferior al percentatge de descompte pel qual van ser homologats.
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