Consulta preliminar de mercat
Dades bàsiques del contracte
Expedient: UPF-2022-0014 – E-300100/03-03-22
Tipus de contracte: Acord Marc
Objecte: Servei de manteniment preventiu i correctiu de diversos equipaments científics
específics situats al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra
CPV: 50400000-9 Serveis de reparació i manteniment d’equipament mèdic i de precisió
Àmbit de consulta
Descripció de la necessitat:
Per tal de desenvolupar les seves funcions de formació universitària i recerca, la Universitat
Pompeu Fabra disposa al Campus Mar de laboratoris que permeten realitzar practiques i
recerques químiques i biològiques. En aquest laboratoris hi ha l'equipament científic necessari
per treballar amb productes tòxics i/o volàtils i productes de determinat risc biològic, sense
perill de contaminació, tant per al producte com per a la persona.
El manteniment d’aquest equipament es contracta mitjançant licitacions obertes i actualment
s’executa pel contracte de l’expedient E-300100/01-09-19 (veure enllaç) i que es va dividir
en els 7 lots següents:
•
•
•
•
•
•
•
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d'un espectrofotòmetre Agilent Cary Eclipse
d'un sistema d'imatge híper espectral CytoViva HSI
d'un sintetitzador de pèptids CEM Liberty Blue
d'un sintetitzador de pèptids Protein Tech Prelude
d'equipament científic divers de la marca Thermo Fisher Scientific
d'un analitzador Espectral Sony SP6800
d'un lector de plaques Tecan Infinite 200 PRO

Atès que properament finalitza la vigència del contracte i les seves pròrrogues i per tal de
preparar la nova licitació es vol contrastar amb el mercat
- La forma com abordar el manteniment dels equips, particularment, si la divisió de lots és
òptima o bé, si existeix un criteri més idoni en relació a la divisió de lots de la passada licitació.
- L’evolució dels costos en el context econòmic actual, de manera que es permeti determinar
un pressupost de licitació adequat a les necessitats.
- Les aportacions de valor dels serveis oferts en termes mediambientals i socials que puguin
ser objecte de valoració en el procediment de licitació.
- Si altres instruments de contractació com ara el sistema dinàmic d’adquisició seria una eina
idònia per atendre aquesta necessitat.
Informació complementària

1.

Aquesta consulta preliminar de mercat és només una indicació d'una possible futura
licitació, no un compromís d'iniciar el procediment.

2.

No forma part de cap procés de pre-qualificació o pre-selecció i va adreçada a totes les
empreses del sector que estiguin interessades en prestar aquest servei o que pensin que
poden aportar solucions.

3.

Metodologia. Les empreses interessades es posaran en contacte amb el Servei
d'Infraestructures i Patrimoni de la Universitat i s’acordarà una trobada presencial.

4.

Les aportacions de les empreses també es poden enviar al correu licitacions@upf.edu

5. Una vegada acabada la consulta, amb els resultats s’elaborarà una memòria que inclourà

totes les actuacions realitzades, les empreses que hi han intervingut, les qüestions
formulades i les respostes obtingudes. No obstant això, la Universitat no revelarà cap
informació tècnica o comercial que hagi estat designada pel participant com a confidencial.

6. El període de consultes finalitzarà el 15 d’abril del 2022.
Vicegerència de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Barcelona, 9/3/2022

