ANUNCI de licitació d’un servei – Exp. 013/20.SV

1. Poder adjudicador
1.1. Nom: Universitat de Girona
1.2. Número d’identificació: ESQ6750002E
1.3. Adreça: Plaça Sant Domènec, 3
1.4. Codi NUTS: ES512
1.5. Número de telèfon: 972 419 815
1.6. Número de fax: -1.7. Adreça electrònica: sepic.contractacio@udg.edu
1.8. Adreça d’Internet: http://www.udg.edu
1.9. Servei del que es pot obtenir informació complementària: Servei
d’Economia, Patrimoni i Contractació – Secció de Contractació i
Patrimoni
2. Adreça d’Internet on estan disponibles els plecs amb accés lliure,
directe, complet i gratuït
2.1. Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/UdG/customProf
3. Tipus de poder adjudicador
3.1. Tipus de poder adjudicador: organisme de dret públic
3.2. Principal activitat exercida: educació
4. És una central de compres:

Sí

No

5. Codis CPV
5.1. Codis CPV de l’objecte de licitació: 72200000-7
5.2. Codis CPV dels lots de la licitació: no escau
6. Codis NUTS de lloc d’execució
6.1. Codi NUTS de l’objecte de la licitació: ES512
6.2. Lloc d’execució: Majoritàriament a distància. Edifici les Àligues
Domicili: Plaça Sant Domènec, 3
Localitat i codi postal: 17004 – Girona
6.3. Codi NUTS dels lots de la licitació: no escau
7. Descripció de la licitació
7.1. Naturalesa i abast del servei: Prestació del servei de creació,
desenvolupament i posada en funcionament d’una plataforma
d’innovació oberta per als ecosistemes innovadors de la demarcació de
Girona impulsada per la Universitat de Girona, el pla de comunicació i
dinamització de l’ús de la mateixa i el pla de formació i suport als usuaris

7.2. Lots: no escau
7.3. Descripció de les possibles variants: no s’admeten
7.4. Descripció de les possibles millores: S’admeten millores en relació als
elements que s’esmenten a continuació, segons ve desenvolupat en
l’apartat H del Quadre de Característiques – Criteris d’adjudicació:
- Possibilitat de millora en el temps d’assumpció del rol
d’administrador.
- Possibilitat de millora en el temps de suport als usuaris on line.
8. Ordre de magnitud total estimat del contracte o contractes
8.1. Pressupost base de licitació:
Import net 108.460,00 euros. IVA (21 %) 22.776,60 euros. Import total
131.236,60 euros.
8.2. Pressupost base de licitació de cadascun dels lots: no escau
8.3. Import estimat per a les pròrrogues: 19.140,00€
8.4. Import estimat per a les modificacions: no es preveuen modificacions
8.5. Valor estimat del contracte: 127.600,00 euros, equivalent al pressupost
base de licitació, més les pròrrogues previstes. No es contemplen
modificacions.
8.6. Aquesta convocatòria està finançada per l'ajut de la Generalitat de
Catalunya dins l'ajut destinat a la selecció de projectes d'especialització
i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en el RIS3CAT i en el
programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020; amb títol Girona,
Ecosistema Innovador: Estructuració i dinamització dels ecosistemes
innovadors estratègics de la demarcació; i referència GO03-000603;
concedit per resolució de 19.04.2018. Cofinançat pel FEDER i la
Diputació de Girona (Resolució 21/07/2016).

9. Admissió o prohibició de variants: no s’admeten
10. Calendari per a la prestació dels serveis
10.1. Durada del contracte: 15 mesos des de la formalització del contracte
10.2. Possibilitat de pròrroga i termini: 2 anys
11. Condicions de participació
11.1 Contracte reservat: no
11.2 Si escau, indicació de les disposicions legals, reglamentàries i
administratives que reserven la prestació del servei a una professió
determinada: no escau
11.3 Enumeració i breu descripció dels criteris de selecció/solvència:

-Solvència tècnica i/o professional: Relació dels principals serveis o
treballs realitzats (aquests serveis han de ser de la mateixa naturalesa
o similar a la determinada a l’objecte d’aquesta licitació) en el curs
dels darrers tres anys com a màxim que inclogui import, dates i el
destinatari públic o privat dels mateixos, avalats per certificats de bona
execució. Requisit mínim: import anual acumulat en l’any de major
execució ha de ser igual o superior a 22.330,00 €. I la indicació del
personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a l’empresa
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat. El nombre de tècnics no podrà ser inferior a 1 i la
seva experiència haurà de ser com a mínim 1 any.
-Solvència econòmica i/o financera: Volum anual de negocis, o bé
volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte,
referit al millor exercici dels darrers tres anys. Requisit mínim:
47.850,00 €.
-Classificació empresarial: no escau.
12. Tipus de procediment d’adjudicació
12.1 Forma de tramitació: ordinària
12.2 Procediment d’adjudicació: obert no subjecte a regulació
harmonitzada previst i regulat en els articles 116 a 158 de la LCSP.
13. Racionalització tècnica de la contractació
13.1. S’aplica un acord marc: no
13.2. S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: no
13.3. S’empra una subhasta electrònica: no
14. Divisió en lots i limitació de presentació
Aquesta licitació no es divideix en lots atès que la creació, desenvolupament
i posada en funcionament de la plataforma condiciona d’una manera decisiva
el propi Pla de comunicació i dinamització de l’ús de la plataforma així com
el pla de formació i suport a l’usuari. El pla de comunicació i el Pla de
formació estan del tot interrelacionats, de manera que l’un i l’altra s’han de
dissenyar i desplegar de manera indissociable. Al seu torn, el pla de
comunicació i dinamització, ateses determinades prescripcions del plec, i en
especial en el supòsit que la plataforma pot estar interconnectada amb
alguna altra plataforma existent, només el pot dur a terme amb les màximes
prestacions la mateixa empresa adjudicatària de la plataforma.
15. Si és el cas, procediments restringits, de licitació amb negociació, de
diàleg competitiu o d’associació per a la innovació (nombre mínim i
màxim de candidats amb criteris de selecció): no escau
16. Per al procediment de licitació amb negociació, el diàleg competitiu o
l’associació per a la innovació (fases successives per reduir
progressivament nombre d’ofertes): no escau

17. Si escau, condicions particulars a les quals està sotmesa l’execució del
contracte:
Condicions especials d’execució: L’empresa adjudicatària haurà de complir
com a mínim una de les condicions següents, amb vinculació amb l’objecte
del contracte:
- Contemplar mesures que fomentin la igualtat de gènere en el treball,
afavorir la conciliació del treball i la vida familiar, afavorir la formació al
lloc de treball.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius sectorials aplicables.
18. Criteris d’adjudicació:
Criteris qualitatius (depenen d’un judici de valor): Valoració del
document 1.1 fins a 5 punts - Valoració del document 1.2 fins 40 punts Valoració del document 1.3 fins a 20 punts - Valoració del document 1.4 –
fins a 8 punts.
Criteris quantitatius (matemàtics): Preu, fins a 10 punts – Temps global
d’execució del projecte relatiu al desenvolupament i posada en funcionament
de la plataforma fins a 15 punts – Possibilitat de millora en el temps
d’assumpció del rol d’administrador fins a 1 punt – Possibilitat de millora en
el temps de suport als usuaris on line fins a 1 punt.
19. Termini de recepció d’ofertes: 15 dies naturals a comptar a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada. .
20. Adreça on s’han de transmetre les ofertes o sol·licituds de participació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/01320SV
21. Terminis de presentació i obertura d’ofertes
21.1. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
durant tot el termini de licitació
21.2. Data, hora i lloc de l’obertura de les pliques: Es farà públic en el perfil
del contractant de l’òrgan de contractació quan es publiqui la licitació,
la qual es durà a terme mitjançant seguiment per streaming.
21.3. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: acte públic
22. Llengua o llengües en què s’han de redactar les ofertes o les
sol·licituds de participació: català
23. Presentació electrònica
23.1. S’accepta la presentació electrònica d’ofertes o de sol·licituds de
participació: Si, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
web indicada en el punt 20 d’aquest anunci.
23.2. S’utilitzen les comandes electròniques: no escau

23.3. S’accepta la facturació electrònica: sí. Veure apartat W del quadre
de característiques del plec de clàusules.
23.4. S’utilitza el pagament electrònic: no
24. Informació sobre si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió: no.
25. Procediment de recursos
25.1. Nom i adreça de l’òrgan competent en els procediments de recurs:
Universitat de Girona – Plaça Sant Domènec, 3 – 17004 Girona.
25.2. Indicació dels terminis per presentar recursos: 1 mes per a la
interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui i 2
mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu. Veure
clàusula 40 del plec de clàusules.
25.3. Servei que pot facilitar informació sobre la presentació de recursos:
Nom: Secció de contractació del SEPIC de la Universitat de Girona
Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació
Adreça: Plaça Sant Domènec, 3 – 17004 Girona
Número de telèfon: +34 972418850
Adreça electrònica del servei: sepic.contractacio@udg.edu
26. Dates i referència de publicacions anteriors en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE): no escau
27. En el cas dels contractes periòdics, calendari estimat per a la publicació
d’anuncis ulteriors: no escau
28. Data d’enviament de l’anunci: únicament es publica en el perfil del
contractant
29. L’ACP és aplicable al contracte:

Sí

No

30. Si escau, altres informacions
— Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), han de
presentar un escrit pel qual es declari que hi estan inscrites, amb
indicació del núm. de NIF de l’empresa, i que tota la documentació
continguda és vigent.
— Autorització a la Universitat de Girona per obtenir els certificats d’estar al
corrent d’obligacions tributàries i de seguretat social.
— L’empresa que es proposi com adjudicatària: Autorització a la Universitat
de Girona de publicació del contracte que es generi amb l’empresa que
resulti adjudicatària, donant així compliment a l’establert en l’article 154.1
de la LCSP.

— L’empresa que es proposi com adjudicatària, en cas que hagi ofert
alguna de les millores haurà d’acreditar la seva aportació de manera
fefaent.
— Garanties exigides:
o Provisional (import): no escau
o Definitiva: (5 %) que es calcularà sobre la base imposable de
l’import adjudicat
— Els plecs s’obtindran a través del perfil del contractant, punt 2.1 d’aquest
anunci.
— Qualsevol modificació i/o aclariment posterior que es pugui produir es
publicarà a la mateixa adreça web

Girona, 12 de novembre de 2020
El gerent,

Josep Maria Gómez Pallarès
Per delegació de signatura
(Resolució rectoral de 03.05.2018)

