ANUNCI DE LICITACIÓ

Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tramitació ordinària
del contracte relatiu al servei de manteniment preventiu i correctiu d’un microscopi
confocal de disc giratori per al laboratori de microscòpia digital avançada de l’IRB
Barcelona.
NÚM. DE EXPEDIENT: OBSS-0721-18
1. Entitat adjudicadora:
a) Entitat: Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB BARCELONA)
b) Domicili: Baldiri Reixac 10
c) Localitat i codi postal: BARCELONA, 08028
d) Telèfon: 93 403 47 18
e) Fax: 93 403 71 14
f) Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma de Contractació de
la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&idCap=2750722
g) Direcció de correu electrònic: contractacio@irbbarcelona.org
h) Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Poder adjudicador no
administració pública. Centre d’investigació científica.
2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte és el servei de manteniment preventiu i correctiu d’un
microscopi confocal de disc giratori per al laboratori de microscòpia digital
avançada de l’IRB Barcelona.
b) Tipologia: Serveis
c) Divisió per lots i número: No
d) Lloc d’execució: IRB Barcelona
e) Durada del contracte: 1 any, prorrogable per 1 any més fins a un total de 2 anys
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat sumari
c) Forma adjudicació: criteris automàtics; un d’ells basat en el preu (oferta
econòmica).
4. Pressupost base de licitació: 17.991,49.-€ (IVA inclòs), que es correspon amb el
següent desglossament:
-

Import de licitació: 14.869.-€
Import de l’Impost del Valor Afegit: 3.122,49.-€

5. Valor estimat del contracte: 29.738,00.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el
següent desglossament:

-

Import de licitació (IVA exclòs): 14.869,00.-€
Possibles pròrrogues: 14.869,00.-€
Possibles modificacions: 0.-€

6. Garantia provisional: No
7. Garantia definitiva: en tractar-se d’un procediment simplificat sumari, no s’exigeix
la constitució de garantia definitiva.
8. Obtenció de la documentació i informació: Disponible al Perfil del Contractant de
l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&keyword=irb+barcelona&idCap=2750722&ambit=&
9. Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: No
Solvència econòmica o financera i tècnica o professional: No. En tractar-se d’un
procediment simplificat sumari, s’eximeix als licitadors d’acreditar la seva solvència
econòmica i financera i tècnica o professional.
10. Criteris d’adjudicació:
1.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA (fins a 100
punts)
1.1.

Proposta econòmica...........................................fins a 30 punts
Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes sobre l’import màxim
de licitació (quantitat total sense IVA), essent la puntuació màxima a
obtenir 30 punts d’acord amb la següent fórmula:
P=30 x (PML-Op)/(PML-MO)
P=Puntuació obtinguda, MO= Millor Oferta, Op= Oferta presentada
PML= Import màxim de licitació (preu sense IVA)

1.2.

Experiència......................................................fins a 50 punts
Es valorarà l’experiència de les empreses licitadores en termes de el
nombre d’anys que porten exercint el manteniment preventiu i
correctiu per al mateix sistema “ ANDOR Revolution” o cada un dels
elements que es llisten en el plec tècnic, inclòs el seu programari de
control i adquisició d’imatges “IQ”.
Es valorarà l’experiència dels licitadors de la següent forma:

Per any d’experiència treballat en el manteniment preventiu i correctiu
del microscopi “ANDOR Revolution” o un sistema similar que inclou tots
els components descrits en el requisits tècnics: 2 punts per any complet.
Per any d’experiència treballat en manteniment preventiu i correctiu
del software d’adquisició d’imatges “IQ” de ANDOR: 2 punts per any
complet.
L’experiència s’acreditarà mitjançant la presentació d’un certificar de
l’administració corresponent i/o documentació pertinent que permetrà
provar el nombre d’anys d’experiència declarat.
1.3

Millora en terminis de resposta............................fins a 20 punts
Es valorarà la capacitat de millorar els terminis de resposta descrits en
els requisits:
- En el cas del manteniment correctiu de tipus “urgent" en resposta a
incidències greus com descrit en els requisits: per cada dia menys
necessari i garantit per resoldre la incidència: 4 punts.
- En el cas del manteniment correctiu de tipus “normal” com descrit en
els requisits: per cada dia menys necessari i garantit per resoldre la
incidència: 2 punts.

11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: ............ de ....... de 2021
b) Presentació electrònica: Sí, mitjançant eina Sobre digital.
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
d) Lloc de presentació: Perfil del contractant de l’IRB
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos.
f) Admissió de variants: No
12. Obertura del sobre únic, que conté la proposta avaluable mitjançant l’aplicació
de criteris quantificables mitjançant fórmules automàtiques:
Es comunicarà oportunament.
13. Despeses anuncis: No procedeix
14. Modificacions: No
15. Cessió del contracte: Sí

16. Condicions especials d’execució del contracte: Veure plec de clàusules
administratives
17. Subcontractació: Sí
18. El finançament per aquest procediment es portarà a terme a través de les
diferents partides pressupostàries de que disposa l’institut en els projectes
d’investigació finalistes i no finalistes que admetin aquest tipus de subministraments
així com amb fons estructurals. A efectes enunciatius i no exhaustius, donada la
vigència del contracte, es detalla al annex 4 del plec de clàusules administratives, els
projectes amb finançament extern existents a l’inici del procediment.
19. Addicionalment, aquest procediment també pot ser cofinançats amb Fons del
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) “Una manera de fer Europa”.

Firma digital
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