ANUNCI
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya pel qual es fa
pública la licitació d'un contracte de subministraments (exp.
OSU00008/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
b) Número d’identificació: 18..
c) Dependència que tramita l'expedient: Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya.
d) Tipus de poder adjudicador [Poder Adjudicador No Administració
Pública]
e) Principal activitat del poder adjudicador.
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: OSU00008/2022).
-2
a)
b)
c)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya..
Domicili: Avinguda Tibidabo 39-43
Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08035..
d) Codi NUTS:ES51
[Llistat Codis NUTS]
e) Telèfon: 0..
f) Adreça electrònica: contractacio@uoc.edu.
g)
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp
?reqCode=viewDetail&idCap=1079508
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure plecs
i) Horari d’atenció: Seu tancada temporalment

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Suministro de dispositivos y
herramientas de laboratorio para la investigación en sistemas en
red y sistemas empotrados como dotación del Cyber Physical Systems
Lab, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES51
Si escau,
d.1) Quan la licitació estigui dividida en lots, el codi NUTS
s’ha de facilitar per a cada lot. Aplica el ES51 pel Lot 1,2,3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
e) Termini d'execució: veure plecs.
f) Codi CPV:
Lote 1: 31710000-6 Equipo electrónico, 31711000-3 Material
electrónico, 31711100-4 Componentes electrónicos; Lote 2: 42662100-5
Equipo eléctrico de soldadura, Lote 3: 38510000-3 Microscopios,
38511000-0 Microscopios Electrónicos; Lote 4: 42623000-9 Máquinas para
fresar; Lote 5: 42000000-Maquinaria industrial, 30120000-6 Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras; Lote 6: 34741000-3 Equipo
relacionado con aeronaves; Lote 7 31710000-6 Equipo electrónico,
31711000-3 Material electrónico y 31711100-4 Componentes
electrónicos; Lote 8: 32344210-1 Equipo de radio, 32200000-5 Aparatos
transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión y
televisión, 31711423-4 Equipo radioeléctrico de microondas,
32352100-6 Partes de equipo de Lote 9: 32420000-3 Equipo de red; Lote
10: 32420000-3 Equipo de red; Lote 11: 30200000-1 Equipamiento y
material informático
Si escau,
f.1) Quan la licitació estigui dividida en lots, el codi CPV s’ha
de facilitar per a cada lot
Lote 1: 31710000-6 Equipo electrónico, 31711000-3 Material
electrónico, 31711100-4 Componentes electrónicos; Lote 2: 42662100-5
Equipo eléctrico de soldadura, Lote 3: 38510000-3 Microscopios,
38511000-0 Microscopios Electrónicos; Lote 4: 42623000-9 Máquinas para
fresar; Lote 5: 42000000-Maquinaria industrial, 30120000-6 Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras; Lote 6: 34741000-3 Equipo
relacionado con aeronaves; Lote 7 31710000-6 Equipo electrónico,
31711000-3 Material electrónico y 31711100-4 Componentes
electrónicos; Lote 8: 32344210-1 Equipo de radio, 32200000-5 Aparatos
transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión y
televisión, 31711423-4 Equipo radioeléctrico de microondas,
32352100-6 Partes de equipo de Lote 9: 32420000-3 Equipo de red; Lote
10: 32420000-3 Equipo de red; Lote 11: 30200000-1 Equipamiento y
material informático
Si escau,
g) En cas de contractes periòdics, calendari estimat.
h) per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
h.1) durada prevista, amb justificació de tota durada superior
quatre anys
h.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes

-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 / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta
electrònica. No aplica
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 97.211,81 euros sense IVA.
Si escau,
a.1) quan les licitacions estiguin dividits en lots, aquesta
informació s’ha de facilitar per a cada lot.
LOT
LOTE 1 “Equipamiento básico de laboratorio de
electrónica y telecomunicaciones”

IMPORT SENSE
IVA
12.806,23€

LOTE 2: Equipamiento soldadura electrónica

1.800,00€

LOTE 3 “Microscopio digital para la fabricación y
revisión de equipos electrónicos”

4.717,00€

LOTE 4 “Fresadora CNC para la fabricación de placas
electrónicas”

5.500,00€

LOTE 5 “Impresora 3D”

5.300,00€

LOTE 6: Dron profesional con cámara integrada

2.000,00€

LOTE 7 “Atenuador programable”

2.392,00€

LOTE 8 “Equipamiento de radiofrecuencia avanzada”

27.189,00€

LOTE 9 “Equipamiento de red básico”

15.886,08€

LOTE 10 “Equipamiento de red de fibra óptica”
LOTE 11 “Equipamiento de Cómputo”

TOTAL

3.108,00€
16.513,50€

97.211,81€

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 % del precio final ofrecido por el adjudicatario, IVA
excluido
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No aplica.

b) Solvència: es remet als plecs.
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de
la prestació del servei a una professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació: veure plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure plecs
-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: veure plecs
b) Documentació que cal presentar: veure plecs
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
no aplica
c.2)Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
Si escau, indicar:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp
?reqCode=viewDetail&idCap=1079508
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els
lots. Veure plecs
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador. Veure plecs
f) S’utilitzen les comandes electròniques
g) S’accepta la facturació electrònica
h) S’utilitza el pagament electrònic.
i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar
ofertes: no aplica
j) Criteris objectius de selecció dels candidats. Veure plecs
k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives
(amb la reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions).
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
b) Lloc: veure plecs.
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà

oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions. veure plecs.
d) Hora: veure plecs .
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura
de les proposicions no és públic.
-15 Despeses d'anunci
No aplica
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Veure plecs
-17 Recurs: veure plecs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea
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