ANUNCI pel qual es fa pública la formalització del contracte de servei d’auditoria dels
comptes anuals de la UPC, del grup UPC i de projectes subvencionats i elaboració dels
comptes anuals agregats de la UPC.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Compres
c) Núm. d'expedient: CONSE120000HO2019045.
d) Web perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: servei
b) Descripció de l’objecte: servei d’auditoria dels comptes anuals de la UPC, del grup UPC
i de projectes subvencionats i elaboració dels comptes anuals agregats de la UPC.
c) Divisió per lots: no hi ha lots
d) CPV: 79212100-4
e) Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació: Perfil de Contractant de la UPC, 18 de
juliol de 2019 i DOUE, 23 de juliol de 2019
3. Tramitació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada
4. Valor estimat del contracte: 405.540,00 € (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació: import net 202.770,00 €. Import total 245.351,70 €.
L’import corresponent al servei d’auditoria de projectes pot estar cofinançat per fons
FEDER i/o altres fons nacionals, autonòmics o internacionals.
6. Formalització del contracte:
a) Data adjudicació: 29 d’octubre de 2019.
b) Data formalització del contracte: 25 de novembre de.2019.
c) Contractista: FAURA - CASAS AUDITORS-CONSULTORS. S.L.
d) Import o cànon d’adjudicació: import net 146.853,00 €. Import total 177.692,13€.
e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: compleix tots els requisits establerts als plecs que
regeixen la licitació i és la que ha obtingut la puntuació més alta en la suma de la valoració
dels criteris sotmesos a judici de valor i els avaluables de forma automàtica.
Barcelona, 27 de novembre de 2019
El cap del Servei de Contractació i Compres

(Per delegació de signatura del gerent, segons resolució 1011/2018, de 16 de maig)
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