Resolució d'inici i informe motivat de la contractació expedient EXP-LIC-2022-76718 per
part de UPCnet, Serveis d’accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.U.
Entitat adjudicadora: UPCnet, Serveis d’accés a Internet de la Universitat Politècnica de
Catalunya, SLU Pascual i Vila, 15, planta S1 de Barcelona, 08028 de Barcelona. Telf. 934011600
Accés als plecs i Informació relativa a aquesta contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=upcnet&idCap=31860335&ambit=&
Adreça d’informació i contacte: licitacions@upcnet.es
Núm. Expedient: EXP-LIC-2022-76718
Tipus de contracte: Subministraments
Títol d'expedient: subministrament anual del software de serveis wiris per part d’UPCcnet,
Serveis d’accés a internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SLU
CPV: 48000000-8 Paquets de software i sistemes d’informació.
Objecte del contracte:
L'objecte del servei a contractar es el subministrament per un any del software de serveis de la
solució Wiris que caduca a finals de febrer, per part d’UPCnet, serveis d’accés a internet de la
Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.U.
Pressupost base de licitació:
Pressupost base de licitació: 9.828,00 € IVA exclòs
El Sistema per a la determinació del preu del contracte s'ha realitzat en base a tant alçat, calculat
en base al preu de mercat establert pel fabricant.
Import màxim de licitació:
Valor màxim estimat del contracte: 9.828,00 € IVA exclòs.
Durada
La durada dels contractes és d’un any, des del dia posterior a la caducitat de la llicència actual.
Informe Motivat:
Les llicències de software de serveis és van adquirir fa uns quants anys i es necessari la seva
renovació successiva en períodes anuals.
Son subscripcions de llicències necessàries per als serveis proporcionats per UPCnet a la
Universitat Politècnica de Catalunya. En el cas de la Solució Wiris s’utilitza als servidors de
Campus de la UPC per fer gràfics matemàtics.
Aquestes necessitats administratives i la idoneïtat de l’objecte del contracte a satisfer, així com
la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
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públic (en endavant, LCSP) son concretades al plec de condicions tècniques particulars.
Criteris d'adjudicació:
Els criteris de valoració per a l'adjudicació, son 100 % objectius, la puntuació de l’oferta
econòmica es realitzarà d’acord amb la següent formula:
Preu mínim ofert
Puntuació= ---------------------- X 100
Preu de la oferta
Tipus de procediment: Procediment obert amb tramitació ordinaria (sobre digital).
Els criteris de valoració per a l'adjudicació de la contractació i els respectius pesos amb que es
consideraran, son 100 % objectius, per al que d’acord amb la Llei de contractes del sector públic,
s’acorda la utilització del procediment obert ordinari amb l’aprovació dels plecs tècnics i
administratius particulars de referència.
Unitat encarregada del seguiment i execució del Contracte:
Corporate Services - Information Systems & Purchasing
Responsable del Contracte:
Olga Caireta, amb les facultats atribuïdes per l’article 62 de la LCSP.
Taula de contractació:
President: José María Ciervo Ruedas - Director General
Secretari: Marina Ruiz Floriach - Directora àrea Corporate Services
Vocal: Belén Lalueza - Responsable Sistemes d’Informació i Contractació.
Vocal: Olga Caireta - Unitat Sistemes d’Informació i Contractació
Vocal: Montserrat Olivé - Unitat Serveis Jurídics i Contractació
Vocal: Jesús Ojeda - Unitat Sistemes d’Informació i Contractació
Termini i lliurament de proposicions:
Data màxima de presentació d’ofertes: 7 de febrer de 2022.
Lloc: plataforma de contractació: Sobre digital
FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES:
Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
☒Sobre 1: Documentació administrativa
☒Sobre 3: Proposta avaluable mitjançant fórmules
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Apertura proposicions:
L'acte d'obertura de proposicions, es notificarà convenientment mitjançant el perfil del
contractant.

Barcelona, a 21 de gener de 2022

José Maria Ciervo Ruedas
Director General UPCnet, SLU

3

