Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 19 d’abril de 2022
Hora d’obertura de la sessió: 10.24 h
Hora de finalització de la sessió: 11.45 h
Lloc: reunió virtual.
Assistents
President:

Jordi Escolà, cap del Servei de Contractació i Compres 1

Vocals:

Sergi Canet, assessor jurídic
Núria Pla, cap del Servei de Control de Gestió
Maria González, cap de la Unitat de Compres

Secretària:

Mònica Cortijo

Ordre del dia
1)

Obertura de l’arxiu electrònic únic que conté la documentació administrativa i els
documents referents a la proposició econòmica de l'expedient tramitat per
procediment negociat per exclusivitat que s’indica a continuació:
SU171000NS2022025

Unitat GDS DCS d’adquisició de
dades i control automàtic
d’assajos triaxals per a la UTG
Àmbit de Camins

26.962,81 €

2) Proposta d’adjudicació de l’esmentat expedient.
Desenvolupament de la sessió
1) Es constitueix la Mesa de Contractació de la UPC per tal de procedir a l’obertura de
l’arxiu electrònic únic, que conté la documentació administrativa i els documents referents
a la proposta econòmica.
Es comprova que l’oferta que s’ha presentat dins de termini correspon al licitador
següent:
¾ GDS INSTRUMENTS, Ltd.
Els membres de la Mesa declaren que no estan en situació d'afectació de conflicte
d'interès que pot comprometre la seva imparcialitat o independència en el procés de
licitació, d'acord amb el que estableix l'art. 64 de la LCSP.
1
Per delegació del rector, segons Resolució 325/2021, de 18 de març, per la qual es modifica i s’anuncia la composició de
la Mesa General de Contractació de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC Núm. 8378 – 31.3.2021).

1

Declaren així mateix que si descobreixen o si es constata en el transcurs del procés de
licitació i avaluació que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararan immediatament a
l’òrgan de contractació de la Universitat, i si es trobés un conflicte d’interessos, deixaran
de formar part en el procediment i en totes les activitats relacionades.
A continuació es procedeix a l'obertura de l’arxiu electrònic únic i un cop examinada la
documentació, s’acorda el següent:
a) Admetre amb caràcter definitiu l’oferta de l’empresa GDS INSTRUMENTS, Ltd.
per haver presentat la documentació administrativa i oferta econòmica d’acord
amb l’establert al plec de clàusules administratives.
b) Lliurar la proposta econòmica, que s’adjunta com annex d’aquesta acta, a l’òrgan
encarregat de la seva valoració per tal que realitzi la proposta d’adjudicació.
2) Posteriorment, es presenta la proposta d’adjudicació realitzada pel responsable del
contracte, que s’adjunta com a annex. Un cop examinada, s’acorda el següent:
a) Proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa GDS INSTRUMENTS, Ltd, per un
import de 26.962,81 euros, IVA exclòs.
Motivació: és l’única empresa que pot subministrar aquest equip per raons tècniques
o per motius relacionats amb la protecció de dret d’exclusivitat.
b) Requerir a l’empresa esmentada, mitjançant comunicació electrònica, la
presentació de la documentació justificativa prevista a la clàusula 14 del plec de
clàusules administratives.

No havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president
2022.04.20
14:36:32 +02'00'

Jordi Escolà
2022.04.20 16:41:33
+02'00'
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EXP. NÚM. SU171000NS2022025
OFERTA PRESENTADA AL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT GDS DCS PER A ADQUISICIÓ DE DADES I
CONTROL AUTOMÀTIC D’ASSAJOS TRIAXIALS PER A LA UTG ÀMBIT DE CAMINS
DE LA UPC
Import de licitació: 26.962,81 € IVA exclòs

OFERTA ECONÒMICA
EMPRESA LICITADORA

26.962,81 € (IVA exclòs)

GLOBAL DIGITAL SYSTEMS LTD.
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Núm. d’expedient

SU171000NS2022025

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Responsable de la
contractació:

Enrique Romero Morales

Unitat estructural:

UTG Àmbit de Camins

Objecte del contracte:

subministrament d’una unitat GDS DCS per a adquisició
de dades i control automàtic d’assajos triaxials

Empresa/es convidada/es

Nom de l’empresa
GDS INSTRUMENTS, LTD

GDS INSTRUMENTS, LTD

OFERTES REBUDES
Data de l’oferta
04/04/22

Empresa seleccionada:

Import IVA exclòs
26.962,81 €

GDS INSTRUMENTS, LTD

Justificació de l’elecció:
Aquest procediment s'ha tramitat segons el que estableix l'article 168, apartat a)
punt 2, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
________________________________________________________________
Barcelona, 19 d’abril de 2022
Enrique Edgar Romero Morales
DNI 42067387L
firmado el 19/04/2022 con un
certificado emitido por AC DNIE 004

Enrique Romero, director del Laboratori de Geotècnia

Núm. expedient

SU171000NS2022025

ANNEX
El sotasignant, en qualitat d’autor de l’informe de valoració de les ofertes, efectuat en base als
criteris d’adjudicació del present procediment, declaro expressament sota la meva
responsabilitat que:
a) No em trobo en cap situació de conflicte d’interessos pel que fa a les empreses que s’han
presentat per participar en aquest procediment.
Es prendrà com a concepte de conflicte d’interessos el previst a l’article 64 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic i el regulat a l’article 24 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer, de contractació pública, abraçant, almenys, qualsevol situació en
què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament
un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.
En conseqüència, el conflicte d’interessos, pot ser per raons familiars, afectives, d'afinitat
política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu d'interès comú amb el
beneficiari.
b) No existeixen fets o circumstàncies, passats o presents, o que puguin sorgir en un futur
previsible, que poguessin posar en qüestió la meva independència a ulls de qualsevol de les
parts.
c) Que si descobreixo o si es constata en el transcurs del procés de selecció, fixació de criteris i
avaluació que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararé immediatament a l’òrgan de
contractació de la Universitat, i si es trobés un conflicte d’interessos, deixaré de formar part en
el procediment i en totes les activitats relacionades.
d) Que tractaré com confidencials tots els assumptes que se’m confiïn. No revelaré cap
informació confidencial que em sigui comunicada o que hagi descobert. No faré ús improcedent
de la informació que se’m proporcioni. Concretament, accepto tractar en confiança i amb
discreció qualsevol informació o documents que em siguin revelats o que descobreixi o prepari
en el transcurs o com a resultat de l’avaluació, i accepto que només seran utilitzats amb la
finalitat d’aquesta avaluació i que no seran revelats a cap tercera part.
e) En cas que aquest procediment estigui finançat amb fons europeus, coneixo el contingut de
l’article 61 del Reglament Financer, REGLAMENT (UE, EURATOM) No 2018/1046 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres
aplicables al pressupost general de la Unió.
Barcelona, 19 d’abril de 2022

Enrique Edgar Romero Morales
DNI 42067387L
firmado el 19/04/2022 con un
certificado emitido por AC DNIE 004
Enrique Romero, director del Laboratori de Geotècnia

