UR/CP00034 GEEC UR-2022-136

ANUNCI
Del Departament de Recerca i Universitats pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (expedient de contractació UR-2022-136 - SE 132/2022)

-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Departament de Recerca i Universitats
Número d’identificació: ESS0811001G
Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració pública
Número d'expedient: UR-2022-136 (SE 132/2022)

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Departament de Recerca i Universitats
Domicili: Departament de Recerca i Universitats. Via Laietana, 2
Localitat i codi postal: Barcelona 08003
Codi NUTS: ES51
Telèfon: 935 526 700
Adreça electrònica: contractacio.reu@gencat.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/dreu
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 31 de maig de 2022
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, tot l'any. Tancat els dies
24 i 31 de desembre.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de benchmarking bibliomètric de la recerca de Catalunya a
Web of Science amb la de 4 països europeus en el període 2019-2021.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots: No hi ha divisió en lots.
d) Lloc d'execució: Catalunya
e) Termini d'execució: 2 mesos (màxim fins al 15 de desembre de 2022)
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 73200000-4 Serveis de consultoria en investigació i desenvolupament
h) Codi NUTS: ES51
-4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Serveis
Tramitació: Ordinària
Procediment: Menor
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 552 67 00
http://universitatsirecerca.gencat.cat

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 14.998,50 €, IVA exclòs
b) Pressupost base de licitació: 14.998,50, IVA exclòs; 18.148,19 €, IVA inclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: No
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació potestativa: Classificació no obligatòria.
b) Solvència: No es demana acreditar-la.
-9 Criteris d’adjudicació: Per poder ser adjudicatari d’aquest contracte l’empresa haurà
d’aconseguir el 50% del màxim de la puntuació possible en els criteris de proposta d’execució
i d'experiència de l’equip de treball adscrit al contracte.
a) Proposta d’execució (fins a 15 punts)
L’empresa licitadora haurà de presentar una proposta d’execució que doni resposta a
l’objecte de la contractació menor (Benchmarking bibliomètric de la recerca de Catalunya
a Web of Science amb la de 4 països europeus en el període 2019-2021).
També es valorarà la proposta de presentació dels resultats de l’anàlisi.
b) Període de l’anàlisi (fins a 10 punts)
Es valorarà d’acord amb els següents barems:
 10 punts si l’empresa analitza el període 2019-2021 i realitza una projecció dels
indicadors bibliomètrics
 0 punts en cas contrari.
c) Experiència de l’equip de treball adscrit al contracte (fins a 20 punts)
Es valorarà d’acord amb els següents barems:
 l’experiència de l’equip de treball de l’empresa licitadora en serveis o contractes d’igual
naturalesa a l’objecte de la licitació i amb independència de l’import del contracte o
servei ofert i de la naturalesa pública o privada de l’ens contractant. (fins a 10 punts)
 perfil professional i formació acadèmica dels membres de l’equip de treball assignat
(fins a 10 punts).
d) Oferta econòmica (55 punts)
Es valoraran les ofertes presentades d’acord amb la fórmula següent:
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En què Pv és la puntuació de l’oferta a valorar, Ov és l’oferta a valorar, Om és l’oferta
econòmica més baixa i PL el pressupost de licitació.
S’adjudicarà el contracte menor a l’empresa que en conjunt obtingui la major puntuació, tenint
en compte les premisses anteriors.
-10 Condicions particulars per a l’execució del contracte: Les que s’indiquen en el plec.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No aplica.
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7 de juny de 2022, a les 10:00:00 hores.
b) Documentació que cal presentar: Oferta econòmica i tècnica segons el model que consta
a l’espai de licitació de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP).
c) Presentació d’ofertes: Mitjançant l’eina Oferta telemàtica de la PSCP
d) S’accepta la facturació electrònica: Si
-14 Obertura de proposicions
a)
b)
c)
d)

Entitat: Departament de Recerca i Universitats
Lloc: Obertura telemàtica
Data: Un cop tancat el termini de presentació d’ofertes..
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: No aplica.

-15 Despeses d'anunci: No hi ha despeses.
-16 Recurs: Ordinaris de conformitat amb la normativa d’aplicació.

El subdirector general de Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni
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