ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del contracte de subministrament d’un sistema
combinat d’eco-evaporació i evaporació catòdica per al dipòsit de capes fines per
aplicacions fotovoltaiques per a la UPC, per procediment obert.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Compres.
c) Obtenció d’informació:
1) Dependència: Servei de Contractació i Compres.
2) Domicili: plaça Eusebi Güell, 6.
3) Localitat i codi postal: Barcelona, 08034.
4) Persona i adreça electrònica de contacte per a consultes de tipus administratiu:
Mònica Cortijo, info.contractacio@upc.edu
5) Persona i adreça electrònica de contacte per a consultes de tipus tècnic: Edgardo
Saucedo, edgardo.saucedo@upc.edu
6) Web perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
7) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.
d) Núm. d'expedient: SU194151HO2020056.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: subministraments
b) Descripció de l’objecte: Subministrament d’un sistema combinat d’eco-evaporació i
evaporació catòdica per al dipòsit de capes fines per aplicacions fotovoltaiques per a la
UPC.
c) Divisió per lots: no hi ha lots
d) Lloc de lliurament: Barcelona
e) Termini de lliurament: 6 mesos
f) Admissió de pròrrogues: no
g) CPV (Referència de Nomenclatura): 38970000-5/2008
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d'adjudicació:
I. Criteris sotmesos a un judici de valor: 25 punts
II. Criteris avaluables de forma automàtica: 75 punts
4. Valor estimat del contracte: 330.000,00 € (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net 330.000,00 €
b) Import total 399.300,00 €
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6. Garanties exigides:
Provisional: es dispensa d'acord amb l'article 106 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no es requereix
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure la clàusula 9
del plec de clàusules administratives.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 2 de desembre de 2020, a les 13:00:00 h.
b) Documentació a presentar: la que s’especifica a la clàusula 10 del plec de clàusules
administratives.
c) Lloc de presentació: exclusivament en format electrònic a través de la plataforma de
licitació electrònica VORTAL utilitzada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’accés a
la qual és gratuït i es troba disponible a:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=UPC
d) Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 3 mesos
comptats a partir de la data de l'obertura de les proposicions.
9. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: obertura del sobre 2 (criteris sotmesos a judici de valor), a través de la
plataforma de licitació electrònica Vortal.
b) Data i hora: dia 3 de desembre de 2020, a partir de les 10.00 h.
c) La data i l’hora d’obertura del sobre 3 (criteris avaluables de forma automàtica)
s’anunciaran en el perfil de contractant.
Barcelona, 30 d’octubre de 2020

Jordi Escolà
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Jordi Escolà
Cap del Servei de Contractació i Compres
Per delegació de signatura del gerent
Resolució 704/2020, de 28 d’abril, del gerent de delegacions de signatura
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