E-300700/05-05-18 DAM4
Legal representant
COMPUTER SCIENCES BRAND, SL
ASSUMPTE: INVITACIÓ A PARTICIPAR EN EL CONTRACTE BASAT DE l’ACORD
MARC DE SERVEIS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE
SOFTWARE, CSUC 18/11
Rebeu la present invitació a participar en la licitació del contracte basat en la vostra
condició d’empresa seleccionada per formar part del lot 5 de l’Acord marc
d’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament de
software adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
mitjançant el seu expedient 18/11 (en endavant, Acord Marc 18/11).
Les condicions i característiques de la contractació basada són:
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Serveis de desenvolupament de solucions d’intel·ligència de negoci que inclouen les
tecnologies PowerBI, QlikView, PENTAHO i Tableau per a la Universitat Pompeu
Fabra, segons les condicions establertes en el lot 5 de l’Acord marc 18/11.
Número d’expedient: E-300700/05-05-18 DAM4
Concretament es requereix desenvolupar nous mòduls de les aplicacions de gestió
de l’avaluació i acreditació de les titulacions amb la generació automàtica d’indicadors
basats en les dades extretes de les aplicacions de gestió, de generar una memòria
de seguiment econòmic també basant-se en aquestes dades així com de millorar
l’eficiència d’aquestes aplicacions amb la reprogramació d’algun dels mòduls.
2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE BASAT
L’òrgan de contractació és el Rector de la Universitat Pompeu Fabra (en endavant,
UPF) segons competència que li és conferida per l’article 192.2 dels Estatuts de la
Universitat, aprovats pel decret 209/2003, de 9 de setembre.
No obstant això, en els contractes amb valor estimat inferior a 600.000,00€, la
competència correspon exercir-la al vicerector de direcció de projectes per a la
comunitat universitària, per delegació del rector efectuada mitjançant resolució de
data 21 de setembre de 2018, modificada en data 7 de gener de 2019.
3. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Aquest contracte es regirà per allò establert a l’Acord marc 18/11, aquesta invitació
i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
4. TERMINI I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El termini d’execució del contracte és des de la data de formalització del contracte
fins al 31 de desembre del 2019 com a màxim, amb un total de 1.080 hores de
treball. Per aquest motiu, el licitador proveirà del personal necessari per cobrir
aquestes hores en el termini d’execució fixat.
El lloc de prestació del servei serà als espais del Servei d’Informàtica de la UPF a
l’edifici del rectorat (Universitat Pompeu Fabra, Edifici Mercè, Plaça de la Mercè, 12,
08002 de Barcelona) o a les oficines de l’empresa adjudicatària segons convingui.
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5. MODALITAT DE SERVEIS ASSOCIATS ESCOLLITS
Es sol·liciten els serveis associats al Lot 5 de l’Acord marc 18/11.
6. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT, PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost del contracte es concreta en el quadre següent:

Perfil
Cap de projecte
Analista programador

Hores
Preu/Hora normal sense IVA
85
52,00 €
995
42,00 €
Pressupost sense IVA i valor estimat
IVA
Pressupost base amb IVA

Import
4.420,00 €
41.790,00 €
46.210,00 €
9.704,10 €
55.914,10 €

Hi ha crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Universitat a la partida amb
clau econòmica 227.64.
7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT I CRITERIS DE VALORACIÓ
D’acord amb la clàusula vint-i-dosena del Plec de clàusules administratives que regula
l’Acord Marc 18/11 per a encàrrecs de valor estimat inferior a 50.000 €, es remetrà
invitació com a mínim a una de les empreses adjudicatàries de l’Acord marc justificant
l’elecció.
El licitador haurà de proposar la seva oferta econòmica igual o inferior a la presentada
en l’Acord Marc 18/11. L’incompliment d’aquest requisit suposarà l’exclusió de la
licitació basada. Així mateix, no s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions,
esmenes o errors que impedeixin conèixer de manera clara el que es considera
fonamental per a valorar-les.
8. GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE LA GARANTIA DEL SERVEI
D’acord amb la clàusula vint-i-quatrena del Plec de clàusules administratives de
l’Acord Marc 18/11 l’empresa adjudicatària resta exempta de constituir una garantia
definitiva.
9. PRESENTACIÓ D’OFERTES
Instruccions generals
La data límit de presentació de l’oferta està consignada en el perfil del contractant.
El licitador només podran presentar una única oferta.
En l’oferta econòmica s’entendran compresos a tots els efectes els impostos i
despeses de qualsevol índole, llevat de l’IVA que es desglossarà a part. No es pot
superar el pressupost màxim establert.
Per a consultes referents a aquesta oferta, els licitadors podran adreçar-se a:
licitacions@upf.edu
Forma de presentació de les ofertes
L’oferta es presentarà per mitjà de l’eina Sobre Digital 2.0 amb el contingut següent:
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Declaració responsable de vigència requisits de capacitat i
aptitud, i de subcontractació, d’acord amb l’annex 1 d’aquesta
invitació



Oferta econòmica, d’acord amb l’annex 2 d’aquesta invitació.

Sobre únic

Els models es troben a l’eina Sobre Digital 2.0.
10. FACTURACIÓ I BÚSTIA DE LLIURAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES
La facturació del contracte s’efectuarà per mòduls lliurats i en funció del nombre
d’hores prestades.
En la factura corresponent, s’haurà d’incloure la identificació de l’òrgan administratiu
amb competència en matèria de comptabilitat pública (Servei de Pressupostos i
Finances), així com la identificació de l’òrgan de contractació (el Vice-rector) i del
destinatari (Servei de Pressupostos i Finances).
Per als subjectes que tenen l’obligació de facturar de forma electrònica i per a aquells
que no hi estiguin obligats però vulguin acollir-s’hi, els requisits d’aquesta modalitat
de facturació són els següents:




L’autenticitat i la integritat del contingut de les factures electròniques es
garantirà mitjançant exigència de signatura electrònica avançada o reconeguda.
El format de factura electrònica és “facturae”.
El lliurament de les factures (punt d’entrada) es farà a través del servei e.FACT
de l’AOC, bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la Seu
Electrònica de la UPF (https://seuelectronica.upf.edu/factura-electronica) o bé a
través de les plataformes de facturació electròniques adherides al servei e.FACT.

Per a fer efectiva la tramesa, cal indicar el número de referència subministrat per la
Universitat (E-300700/05-05-18 DAM4) i aquells altres elements que s’indiquin a la
Seu Electrònica de la UPF. Així mateix, de conformitat amb la codificació establerta
en el “Directori Comú d’Unitats i Oficines” (DIR3), el codi de les unitats competents
per la gestió i facturació necessaris per a la facturació electrònica és U03900001.
Per a presentació de factures en un altre format: La factura s’haurà d’adreçar al
Servei de Pressupostos i Finances i cal afegir el número d’expedient del contracte
basat (E-300700/05-05-18 DAM4).
11. PENALITATS
Els incompliments del contracte penalitzaran de conformitat amb allò previst a la
lletra O del Quadre de característiques de l’Acord marc 18/11.
12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte la persona que ocupa el lloc de cap del
Servei d’Informàtica.
13. SUBCONTRACTACIÓ
De conformitat amb allò previst a l’apartat N del Quadre de característiques de l’Acord
Marc 18/11.
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14. PROTECCIÓ DE DADES I CLÀUSULES DE CONFIDENCIALITAT
En l’execució del contracte basat s’aplicarà allò definit a la clàusula 31 del plec de
clàusules administratives particulars de l’Acord Marc 18/11.
ANEXOS:
ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANNEX II. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

Santi Lewin-Richter
Cap de la Unitat de Contractació Administrativa
Barcelona, 16 d’octubre del 2019
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ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la senyor/a ............................................................................., en nom propi
o com a ............................................................................. (senyaleu les
vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a,
apoderat/da,...), de l’empresa ...................................................................,
DECLARO sota la meva responsabilitat, com a licitador/a dels Serveis de
desenvolupament de solucions d’intel·ligència de negoci que inclouen les tecnologies
PowerBI, QlikView, PENTAHO i Tableau per a la Universitat Pompeu Fabra. E300700/05-05-18 DAM4.
a) Que concorren en l’empresa els mateixos requisits de capacitat i aptitud per
contractar que van servir per a l’adjudicació lot 5 de l’Acord marc d’homologació
de proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament de software.
Expedient 18/11.
b) Que l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició
de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM,
per la persona autoritzada a accedir a les notificacions electròniques, els avisos,
així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions és:
Cognoms, nom
(obligatori)

Adreça
de
correu
electrònic (obligatori)

NIF/NIE/Passaport
(obligatori)

Telèfon
mòbil
(potestatiu)

(Es poden afegir més línies per a més persones autoritzades)
c) Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin
per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable a __________ de 2019.
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ANNEX II. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
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