UPF-2022-0007
ANUNCI de la Universitat Pompeu Fabra pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. UPF-2022-0007)
-1
a)
b)
c)
d)
e)
g)

Entitat adjudicadora
Organisme: Universitat Pompeu Fabra.
Número d’identificació: Q5850017D
Dependència que tramita l'expedient: Universitat Pompeu Fabra.
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Ensenyament
Número d'expedient: UPF-2022-0007 - E-300900/01-02-22

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicili: Plaça de la Mercè, 10-12
c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08002.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 935422000
f) Adreça electrònica: licitacions@upf.edu.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/04/2022 14:00 hores
i) Horari d’atenció: 9 a 14 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Acord marc d'homologació de proveïdors de llibres electrònics en
modalitat pick and choose per a la Universitat Pompeu Fabra.
b) Admissió de pròrroga: sí, fins a dues anualitats addicionals.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Codi CPV: 22113000-5 Llibres per a biblioteca
f)
Informació Acord Marc
f.1) durada prevista: 12 mesos des de la formalització, amb possibilitat de pròrroga de fins
a 2 anualitats.
f.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes: segons necessitats de l’òrgan de
contractació.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 208.000,00 . euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties: no s’exigeix.
-8 Requisits específics del contractista i de solvència: d’acord amb els plecs que regeixen la
licitació.
-9 Criteris d’adjudicació: d’acord amb els plecs que regeixen la licitació.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: d’acord amb els plecs que regeixen la
licitació.
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no aplica
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20/04/2022 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: d’acord amb els plecs que regeixen la licitació.
c) Presentació d’ofertes: Sobre Digital que s’accedeix des de l’espai virtual de la licitació a la
PSCP
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Lloc: Virtual
c) Data: 25/04/2022 11:00 hores
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és privat.
-15 Despeses d'anunci: no.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
b) Adreça:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Recurs-especial-en-materia-de-contractacio?ca
tegory=7410c472-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
c) Termini per presentar recurs: 15 dies des de la publicació de l’anunci
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: Els contractes basats poden ser objecte de finançament de Fons de la Unió
Europea
El cap de la Unitat de Contractació Administrativa

Santi Lewin-Richter
Barcelona, 30 març de 2022

