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ANUNCI de la Universitat Rovira i Virgili pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei (PL:URV.N01.05.01
SE 15/19)
1- Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Universitat Rovira i Virgili.
Número d’identificació: Q9350003A
Dependència que tramita l'expedient: Oficina de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Ensenyament superior.
Central de compres / contractació conjunta: No procedeix
Número d'expedient: EXP. PL:URV.N01.05.01 SE 15/19

2- Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Entitat: Universitat Rovira i Virgili.
Domicili: Escorxador, s/n
Localitat i codi postal: Tarragona CP: 43003.
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977 55 95 02 / 977 25 65 68
Adreça electrònica: contractacio.oc@urv.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/urv/customProf
Data límit d'obtenció de documents i informació: fins al mateix dia de la finalització del termini de presentació
d’ofertes
Horari d’atenció: De 9.00h a 14.30 hores, de dilluns a divendres

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=6eb9d2297ee9a62c

3- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per a la Universitat
Rovira i Virgili i la Fundació URV
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió per lots i nombre de lots: No procedeix
d) Lloc d'execució: Diversos centres de la URV
e) Termini d'execució:1 any
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): Sí
f.1) Durada prevista, amb justificació de tota durada superior 4 anys.
f.2) Valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes.
g) Codi CPV: 63510000
h) Codi NUTS: ES514
i) Contractes periòdics, calendari estimat: No procedeix
j) Establiment d'un sistema dinàmic d’adquisició: No procedeix
j.1) Durada prevista : No procedeix
j.2) Valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes: No procedeix
4- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: Sí
e) S’aplica una subhasta electronica: No procedeix

5- Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte:3.912.000,00euros sense IVA

Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Rectora
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b)

Import net: 815.000,00 euros, IVA exclòs
-

Universitat Rovira i Virgili: 774.000,00 euros, IVA exclòs

-

Fundació URV:

41.000,00 euros, IVA exclòs

6- Admissió de variants: No procedeix
7- Garanties
a) Provisional: D’acord amb la previsió de l’article 106 de la LCSP, no és requereix la constitució de la garantia
provisional per aquest expedient de contractació
b) Definitiva: Serà el resultant de dividir l’import corresponent al 5% del l’import de licitació net (815.000€) entre el nombre
d’adjudicataris de l’Acor marc.
8- Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix per aquest expedient.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure apartat 12 i 13 del quadre resum de
característiques del Plec de clàusules administratives particulars.
c) Altres requisits específics: No procedeix
d) Contracte reservat: No
e) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una professió determinada:
No procedeix

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=6eb9d2297ee9a62c

9- Criteris d’adjudicació:
a) Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en l'apartat H del quadre de característiques del Plec de
clàusules administratives particulars.
a.1) Criteris que obeeixen a un judici de valor: no precedeix
a.2) Criteris amb aplicació de fórmules automàtiques: a 100 punts
10- Condicions particulars per l’execució del contracte: No procedeix
11- Tramesa de l’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 20 de maig de 2019
12- ACP aplicable al contracte: Sí
13- Presentació de les ofertes o sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: fins a les 13.30 hores del dia 5 de juliol de 2019
b) Documentació que cal presentar: Veure apartat 14 del quadre resum de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars.
c) Presentació Electrònica: no procedeix
d) Modalitat de presentació: Presencial
Lloc de presentació:
Dependència: Universitat Rovira i Virgili. Lloc: Oficina del Registre General
Domicili, localitat i codi postal: c. de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona
Correu electrònic, telèfon i fax: registre.general@urv.cat, 977 55 80 40, 977 29 70 35
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la
data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar el mateix dia a l’òrgan de contractació la remissió
de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules.
e) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: no procedeix
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no procedeix
S’utilitzen les comandes electròniques: no procedeix
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f)
g)
h)
i)

S’accepta la facturació electrònica: URV: Sí l’acepta, Fundació URV: No l’accepta
S’utilitza el pagament electrònic: no procedeix
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: Obert
Criteris objectius de selecció dels candidats.
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva del nombre d’ofertes
o solucions): no procedeix

14- Obertura de proposicions
a) Entitat: Universitat Rovira i Virgili.
b) Lloc: Escorxador, s/n, Tarragona CP: 43003
c) Data: Dia 23 de juliol de 2019
d) Hora: 09:00
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data
d’obertura de proposicions.
e) Persones autoritzades a assitir a l’obertura: L’acte d’obertura de les proposicions és públic
15- Despeses d'anunci: Seran a càrrec dels adjudicataris del contracte: no procedeix.
16- Llengües per a redactar ofertes o sol.licituds:català / castellà.
17- Recurs especial en matèria de contractació:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
b) Adreça: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils
18- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: No
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19- Altres informacions: no procedeix.

La rectora,

Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Rectora
Data: 24-05-2019 11:36:05
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

