ANUNCI pel qual es fa pública la formalització del contracte d’obres d’instal·lació de 6
plantes solars fotovoltaiques al Campus Diagonal Nord, Campus Diagonal Sud, Campus
Vilanova i la Geltrú, Campus Terrassa i Campus Manresa de la Universitat Politècnica de
Catalunya
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Compres
c) Núm. d'expedient: OB102000SO2021031
d) Web perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: obres
b) Descripció de l’objecte: Obres d’instal·lació de 6 plantes solars fotovoltaiques al
Campus Diagonal Nord, Campus Diagonal Sud, Campus Vilanova i la Geltrú, Campus
Terrassa i Campus Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya
c) Divisió per lots: no hi ha lots.
d) CPV:
45261215-4 Revestiment de coberta amb plaques solars.
09330000-1 Energia solar.
09331000-8 Plaques solars.
09331200-0 Mòduls solars fotovoltaics.
09332000-5 Instal·lació solar.
f) Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació: Perfil del contractant de la UPC en data
27 de maig de 2021
3. Tramitació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat
4. Valor estimat del contracte: 564.374,00 € (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació: import net 564.374,00 €. Import total 682.892,54 €. La
contractació és susceptible de ser cofinançada amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), altres fons europeus (per exemple Next Generation
EU, etc.) o fons provinents d’altres administracions.
6. Formalització del contracte:
a) Data adjudicació: 21 de juliol de 2021
b) Data formalització del contracte: 30 de juliol de 2021
c) Contractista: UTE SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR, SL y APLICACIONS
ELECTRIQUES, S.A, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, nº 1,
abreujadament “UTE IMPULS SOLAR UPC”.
d) Import d’adjudicació: import net 394.480,61 €. Import total 477.321,54 €.
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e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: compleix tots els requisits establerts als plecs que
regeixen la licitació i és la que ha obtingut la puntuació més alta en la suma de la valoració
dels criteris sotmesos a judici de valor i els avaluables de forma automàtica.
Barcelona, 30 de juliol de 2021
El 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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