ANUNCI
De la Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
Serveis d’Auditoria de Projectes Subvencionats (Exp. Consu 21/2020)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Número d’identificació: 11
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació Administrativa de la Universitat
Autònoma de Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ensenyament superior.
f) Número d'expedient: Consu 21/2020

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
a) Domicili: Campus UAB
b) Localitat i codi postal: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) CP: 08193
c) Codi NUTS: ES511
d) Telèfon: 935812479
e) Adreça electrònica: uca@uab.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/uab
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies abans finalització termini presentació
d’ofertes.
Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9:30 a 14 h i de 15:30 a 17h. Divendres de 9:30 a 14h.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis d’auditoria de projectes subvencionats.
b) Admissió de pròrroga: es preveu la possibilitat de 2 pròrrogues d’1 any cadascuna, fins a un
màxim de 5 anys de durada total del contracte.
c) Divisió en lots i número de lots: no.
d) Lloc d'execució: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
e) Durada: 3 anys. El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de l’inici
efectiu de la prestació, i d’acord amb les instruccions de l’òrgan de contractació aquesta s’iniciarà
en un màxim d’un mes que no computarà a efectes del termini d’execució contractual.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 79212100-4
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert

e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
Sistema de determinació del preu: per preus unitaris.

C.2. Pressupost base de licitació:

Import (IVA

Tipus

exclòs)

d’IVA

Anual

45.000,00 €

21%

9.450,00 €

54.450,00 €

Total 3 anys inicials

135.000,00 €

21%

28.350,00 €

163.350,00 €

Pressupost màxim

Quota d’IVA Import (IVA inclòs)

Preu unitari

Tipus

màxim

d'IVA

500,00 €

21%

105,00 €

605,00 €

Entre 100.001 i 200.000€

1.000,00 €

21%

210,00 €

1.210.00 €

Entre 200.001 i 400.000€

1.500,00 €

21%

315,00 €

1.815,00 €

Entre 400.001 i 500.000€

2.000,00 €

21%

420,00 €

2.420,00 €

Entre 500.001 i 750.000€

2.500,00 €

21%

525,00 €

3.025,00 €

Entre 750.001 i 1.000.000€

3.200,00 €

21%

672,00 €

3.872,00 €

Import a auditar
Fins a 100.000€

Quota d’IVA

Preu unitari
màxim

3.200 € +
Superior a 1.000.000€

0,4% de la
diferència fins

21%

A determinar A determinar

a 1.000.000€

La UAB no s’obliga a contractar un nombre mínim d’auditories, atès que dependrà de
diferents factors aliens a la mateixa UAB. Tanmateix, es fa un estimació aproximada de 40
auditories anuals, en base a les dades d’anys anteriors.

C.3. Valor estimat del contracte: 252.000,00 € (IVA exclòs).

Concepte
Pressupost base licitació total

Import (IVA exclòs)
135.000 €

Possibles pròrrogues

90.000 €

Possibles modificacions (20%)

27.000 €

Total

252.000 €

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA
-8 Requisits específics del contractista
Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no.
Solvència: La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant una declaració
relativa al volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
dels 3 últims conclosos ha de ser igual o superior al pressupost de licitació.

- La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar mitjançant:

1) Una relació dels serveis del mateix tipus al que correspon l’objecte del contracte,
efectuats pel licitador en el curs dels 5 últims anys, avalats per certificats de bona
execució.
El mínim d’experiència que s’ha d’acreditar és el d’haver executat un mínim de 5
contractes similars tant per objecte com per tipus d’entitat (administració pública).
2) Les empreses licitadores han d’acreditar estar inscrites al Registro Oficial de Auditores
de Cuentas (ROAC).

-9 Criteris d’adjudicació:
1. Criteris de valoració subjectiva

1.1. Pla de treball i metodologia
Es valorarà la claredat, concreció i coherència del programa de treball i els
processos de qualitat i control utilitzats.

Punts

19

1.2. Descripció de l’equip de treball proposat per a l’execució del contracte

19

Es valorarà la qualitat dels equips i el currículum dels seus membres així com la
seva organització en cas de rotacions dels perfils professionals dedicats al servei

1.2. Millores addicionals
Es valorarà la proposta de millores de les condicions del contracte no incloses

2

com a requisit
Total subjectius

2. Criteris de valoració objectiva

40

Punts

2.1. Oferta econòmica.

50

A l’oferta econòmica (preu unitari) més baixa se li atorgarà la màxima puntuació,
i a la resta d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la
fórmula següent:

Puntuació de l’oferta =

50 x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es valora

2.2. Disponibilitat

10

Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta que hagi indicat la màxima
reducció del nombre de dies que l’empresa d’auditoria pot demorar-se en l’inici
de l’auditoria del projecte des de la data en què s’hagi realitzat la sol·licitud per
part de la UAB, la resta es valoraran proporcionalment.
Total objectius

60

Total criteris d’adjudicació

100

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
- El compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.12 d’aquest plec.
-

L’aplicació i compliment del conveni col·lectiu aplicable

- Les obligacions en matèria de protecció de dades establertes a la clàusula 22.8 i 22 bis
d’aquest plec.
- L’apliació de les normatives mediambientals, especialment pel que fa a la gestió de residus
d’acord amb l’establert per l’Agència de Residuus de Catalunya.
- Disponibilitat i lliurament dels informes dins del termini establerts al punt 2 del plec de
prescripcions tècniques.
Obligacions contractuals essencials:

-

El compliment de la condició especial / les condicions especials d’execució establerta /
establertes a l’apartat O d’aquest quadre.
El compliment de les millores que formin part de l’oferta de l’adjudicatari i que s’hagin
tingut en compte positivament en la valoració de la proposta.
L’adscripció dels mitjans humans i/o materials suficients per a l’execució correcta del
contracte d’acord amb l’apartat J.4 d’aquest quadre.

Penalitzacions: les establertes a la clàusula 26.2 d’aquest plec.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Sí
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Presentació Electrònica: Sobre Digital a través de la Plataforma de contractes del sector públic.
b) S’utilitzen les comandes electròniques: No
c) S’accepta la facturació electrònica: Sí
d) S’ utilitza el pagament electrònic: No
e) Termini per a la presentació de les ofertes: 29/03/2021 a les 13:00:00 h.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
b) Lloc, data i hora: a determinar

c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic
-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
Recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Via Laietana, 14,
08003 Barcelona. Termini de 15 dies hàbils.
Normativa aplicable:
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/qui-som-que-fem/
Recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Termini de
de 2 mesos.
Recurs potestatiu de reposició davant de la Rectora UAB: Registre General UAB (Edifici A).
Termini d’1 mes.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: pot estar cofinançat amb fons FEDER.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
El rector,
Per delegació

Xavier Ramos Morilla
Vicerector d’Economia

