ANNEX 1 – exp. 052/17.S
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A.

Objecte: Subministrament i instal·lació d’un equip d’anàlisi termomecànica
(TMA) per al grup de recerca d’AMADE i l’activitat dels STR de la Universitat
de Girona (CPA 2008 26.51.56 / CPV 38970000-5).
Aquesta licitació no es divideix en lots atès que l’equip objecte de contractació
no és divisible. Així consta a la proposta de contractació emesa en data 23 de
novembre de 2017 pel director del grup de recerca AMADE –Dr. Josep Costa
Balanzat– i pel cap dels Serveis Tècnics de Recerca –Sr. Jordi Blavia
Bergós–, document que ha quedat incorporat a l’expedient.
Plec de prescripcions tècniques.- abast i contingut del subministrament:
detallades a continuació del quadre de característiques

B.

Pressupost màxim de licitació: TRENTA-QUATRE
MIL
NOU-CENTS
NORANTA EUROS (34.990,00 €) que correspon a la base imposable.
L’import que es destina a l’impost sobre el valor afegit és de SET MIL TRESCENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (7.347,90 €)
que correspon a l’aplicació del 21 %.
La suma dels dos imports esmentats (42.337,90 €) s’entén com a total, amb
impostos inclosos així com totes les despeses que l’adjudicatari hagi de
realitzar per al compliment de les prestacions contractades, com poden ser
desplaçaments, l’ocupació de personal subaltern, material d’oficina i altres
que pugui ocasionar l’execució de l’encàrrec que es contracta.
Alhora, d’acord amb allò que estableix l’article 88 del TRLCSP, el valor
estimat dels contractes que es puguin generar és el mateix import màxim de
licitació (34.990,00 € IVA exclòs) atès que amb l’objecte de contracte i amb el
termini d’execució establert sense pròrrogues es preveu suficient per a
satisfer les necessitats de la UdG.

C.

Aplicació pressupostària: 620.06 i conceptes extra pressupostaris 1.33, 1.34 i
1.35
Unitat de despesa: 800G005.05, 21.08.600 i extra pressupostari
Exercici pressupostari: 2018
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⇒ Fent ús de l’establert a l’article 110.2 del TRLCSP, es compromet el crèdit
de l’anualitat següent atès que l’inici de l’execució del contracte que se’n derivi
es preveu per al 2018.
En aquest sentit, el crèdit adequat i suficient de l’exercici 2018 quedarà
degudament documentat (actualment mitjançant prereserva de crèdit i a l’inici
de l’exercici esmentat mitjançant document comptable reserva de crèdit)
arribat el moment, en concret a l’aplicació pressupostària i la unitat de
despesa indicades en aquest apartat.

D.

Lloc de lliurament i instal·lació –si escau–: UNIVERSITAT DE GIRONA
Edifici PII de l’Escola Politècnica Superior – Unitat d’Anàlisi Tèrmica dels Serveis
Tècnics de Recerca
Av. Universitat de Girona, 4
17003 - Girona

E.

Forma d’adjudicació: procediment obert previst i regulat en els articles 138.2 i
157 a 161 del TRLCSP, d’acord amb la tramitació eficient regulada a l’article 8
del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Tipus de tramitació: Ordinària

F.

Data límit de publicació als diaris oficials: La data límit per a la presentació
de les proposicions de les persones interessades en la contractació es publicarà
en el corresponent anunci de licitació, període que en cap cas serà inferior a 15
dies naturals (art. 142 i 159 del TRLCSP). En tot cas es publicarà al perfil del
contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/UdG/customProf) i, si
escau, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
En aquesta licitació les ofertes es presentaran mitjançant de tres sobres,
atesos els criteris d’adjudicació:
Sobre A — Capacitat per contractar i solvència (veure apartats I i J d’aquest
annex 1)
Sobre B — Requisits tècnics (veure annex 3 del plec)
Sobre C — Oferta econòmica (veure annex 4 del plec)

G.

D’acord amb l’art. 8.h) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, el contracte s’haurà d’adjudicar en
el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini
de presentació d’ofertes, sense perjudici que aquest termini pugui ser ampliat
d’acord amb el previst a l’apartat i) de l’article 8 de l’esmentat text legal.
Període de manteniment d’ofertes: durant tot el període de licitació (art. 161
del TRLCSP).
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H.

Composició de la Mesa de Contractació:
President: - Vicenç Segura Benedicto, adjunt a gerent de la Universitat de
Girona
Vocals:

- Jordi Pineda Sánchez, secretari del Consell Social
- Isabel Muradás Vázquez, cap del Servei d’Economia, Patrimoni i
Contractació
- Josep Costa Balanzat, director del grup de recerca Anàlisi i
Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE)
- Jordi Blavia Bergós, cap dels Serveis Tècnics de Recerca (STR)
- Lluís Juncà Encesa, cap de l’Assessoria Jurídica

Secretària: - M. Rosa Montalbán Garcia, cap de la secció de Contractació i
Patrimoni del Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació

I.

Capacitat per contractar (acreditació del sobre A):
Índex dels documents continguts dins del sobre
1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà
obligatòria la presentació del document nacional d’identitat (DNI), o
document que el substitueixi, i del número d’identificació fiscal (NIF), en
cas que aquest no consti en el referit DNI. També serà necessària
l’acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic
mercantil.
2. Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i
de l’escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament
inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible
conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta
inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació
de l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes reguladores de l’activitat de
l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
A més a més, s’haurà d’acreditar per part de la persona jurídica licitadora
que les prestacions del contracte es troben compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat que siguin propis de la mateixa,
segons els seus estatuts o regles fundacionals (objecte social de
l’empresa).
3. Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona
jurídica, cal aportar:
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3.1.) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre
públic corresponent.
En relació amb aquest punt cal aportar també certificació del
Registre Mercantil on s’acrediti que no existeix cap inscripció
posterior a la de l’escriptura d’apoderament que modifiqui el seu
contingut.
Aquest document tindrà validesa exclusivament per a licitar a
aquest procediment i se sol·licita a l’objecte de verificació de
poders per l'Assessoria Jurídica de la Universitat de Girona,
actuació que es durà a terme en la sessió privada de la Mesa de
Contractació que se celebri.
3.2.) DNI i NIF del representant i signant de la proposició econòmica.
⇒ En cas que tota o part de la documentació relacionada anteriorment ja
s’hagués entregat a UdG i no hagués estat objecte de cap modificació o
actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador
l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota
la seva responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada
documentació segons el model de l’annex núm. 6.

J.

Solvència tècnica i/o professional, econòmica i/o financera (acreditació
del sobre A): no és necessari acreditar solvència en aquest procediment.
Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI):
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de
la Generalitat de Catalunya (Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, passeig de Gràcia, 19, 5a. Planta, 08007
Barcelona; https://reli.gencat.net/), les empreses inscrites en aquest
Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental
que correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que
liciten en el procediment d’adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la
documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i
la representació; la classificació empresarial; l’alta en l’Impost
d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la
declaració d’exempció.
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Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració
segons la qual no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost
d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent
en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives
a la Seguretat Social.
Finalment, les empreses inscrites en el RELI no han de presentar les
dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment
d’adjudicació que figurin en l’esmentat Registre.
El que si hauran d’aportar és una declaració responsable en la qual
manifestin que les circumstàncies reflectides en el RELI no han
experimentat variació (art. 146.3 del TRLCSP).

K.

Garantia provisional: Considerant les circumstàncies concurrents del
contracte no s’exigeix la constitució de garantia provisional [art. 8.b) del
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública].

L.

Admissió de millores: S’admeten millores referents a:
i) nombre de llicències dels programes de control i d’anàlisi de resultats,
ii) tècniques i aplicacions,
iii) dotació d'accessoris i recanvis,
iv) ampliació de garantia i manteniment periòdics,
v) formació dels usuaris de l'equipament.
Aquestes millores s’han de documentar i han d’estar incloses dins del preu ofert
pel licitador i no poden representar en cap cas un augment sobre aquest preu.
Malgrat l’exposat, la Universitat de Girona es reserva el dret de desestimar
aquelles millores que a criteri de la Mesa de Contractació no siguin d’interès o
no estiguin relacionades amb els objectius del contracte

M.

Dependència on s’ha d’aportar la documentació per formalitzar el
contracte:
Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació – Secció de Contractació i
Patrimoni – Edifici “Les Àligues” – Plaça Sant Domènec, 3 – 17004 Girona.
Telèfon 972.41.98.15
–
Fax 972.41.82.56
–
correu electrònic
sepic.contractacio@udg.edu
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N.

Garantia definitiva: La garantia definitiva es constituirà mitjançant l’opció de
retenció del preu de la primera factura que es generi o bé de les primeres que es
generin fins constituir l’import equivalent al cinc per cent (5%) de l’import
adjudicat, IVA exclòs.

O.

Possibilitat de subcontractació: no atès que aquest tipus d’equipaments
cientificotècnics els subministra i/o distribueix una empresa especialitzada
(distribuïdor oficial) del sector, alhora que així ho té establert en l’objecte social
de l’empresa.
Percentatge màxim de subcontractació: 0 %
Condicions especials d’execució del contracte: no
En cas afirmatiu, part/s d’obligada subcontractació: --

P.

Termini d’execució: 3 mesos.

Q.

Facturació electrònica
En el format FACTURAE calen les referències següents:
-

Ref. Transacció (Referències del receptor)
ReceiverTransactionReference: número del grup conformador, en aquest
cas 140 (Serveis Tècnics de Recerca)

-

Ref. Contracte (Referències del receptor)
ReceiverContractReference: número d’expedient, en aquest cas 052/17.S

R.

Termini de garantia: 1 any a comptar a partir de l’acta de recepció de l’objecte
contractual.

S.

Revisió de preus i fórmula tipus: no procedeix la revisió de preus en aquest
contracte.

T.

Import màxim despeses anuncis de licitació i formalització: no es necessari
abonar cap import per aquest concepte tot i que el procediment utilitzat es
l’obert atès que, d’acord amb l’article 8 apartat a) del Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, no es
publica la licitació ni la formalització a cap butlletí oficial. Es dóna publicitat
únicament al perfil del contractant de la Universitat de Girona, fet que no
generarà cap despesa per al contractista.

U.

Responsable de l’execució del contracte: El director del grup de recerca
d’AMADE, Dr. Josep Costa Balanzat.
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Resolució de dubtes sorgits durant la licitació (previ a la formalització
del contracte):
Els licitadors interessats en la licitació que tinguin dubtes o necessitin
d’aclariments addicionals, hauran d’adreçar les seves consultes per escrit a
l’espai habilitat a l’efecte al perfil del contractant. En concret aquest espai el
trobaran a l’apartat “Tauler d’anuncis > Dubtes i preguntes” que està situat
al marge superior dret de la pàgina que publica la licitació. Pel mateix mitjà
rebran la resposta als dubtes plantejats, la qual serà publicada i podrà servir
per a qualsevol de les persones interessades en el procediment
V.

Modificació del contracte: no es preveu

X.

Pòlissa de responsabilitat civil: no es requereix.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP D’ANÀLISI TERMOMECÀNICA (TMA) PER AL GRUP
DE RECERCA D’AMADE I L’ACTIVITAT DELS STR DE LA UNIVERSITAT DE
GIRONA (CPA 2008 26.51.56 / CPV 38970000-5) – EXP. 052/17.S

Totes les prescripcions que s’indiquen són de mínims i, per tant, d’obligat
compliment. Les característiques tècniques de l’equip que s’ofereix s’han de
documentar detalladament per part del licitador.
L’equipament previst ha de respondre a les següents característiques tècniques:
• Màxima “temperatura mínima de treball”: -55⁰C
• Mínima “temperatura màxima de treball”: 400⁰C
• En el “rang de treball” (temperatures entre la “temperatura mínima de treball” i
la “temperatura màxima de treball”), el TMA ha de poder fer rampes de
temperatura de 3⁰C/min o millor.
• Força màxima: Més gran o igual a 1 N
• Sensibilitat en pes: millor que 1mN
• Sensibilitat en desplaçament: millor que 20 nm
• Ha de tenir una modalitat de funcionament per determinar termofluència
(creep)
• Ha de permetre el control de l’atmosfera de treball
• Mida màxima de les mostres a analitzar: més gran o igual a 10 mm
• Possibilitat (mitjançant accessoris inclosos en l’oferta o no inclosos) de
treballar en modes de càrrega de compressió, flexió i tracció.
• Possibilitat (mitjançant accessoris inclosos en l’oferta o no inclosos) de
determinar el coeficient d’expansió volumètrica.
• Incloure el programari per a controlar totes les funcions de l’aparell i la
corresponent adquisició de dades (si la UdG disposa ja del software
corresponent aquest punt no aplica).
• Formació presencial a la seu de la UdG per als responsables i usuaris de
l’equip durant, com a mínim, mitja jornada laborable.

Documentació.
Amb l’oferta cal aportar documentació referent a:
• Dades (preus, condicions, materials que s’hi inclouen, temps d’intervenció, ...)
per contractes de manteniment amb intervencions preventives i correctives.
• Descripció del servei d’assistència tècnica postvenda.

S’exclou la possibilitat que algun dels components sigui de segona mà o de
“demo”.
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