ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del contracte del servei de seguiment informatiu
de la UPC als mitjans de comunicació per procediment obert simplificat.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Compres.
c) Obtenció d’informació:
1) Dependència: Servei de Contractació i Compres.
2) Domicili: plaça Eusebi Güell, 6.
3) Localitat i codi postal: Barcelona, 08034.
4) Persona i adreça electrònica de contacte per a consultes de tipus administratiu:
Mònica Cortijo, info.contractacio@upc.edu
5) Persona i adreça electrònica de contacte per a consultes de tipus tècnic: Blanca
Veciana, blanca.veciana@upc.edu
6) Web perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
7) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.
d) Núm. d'expedient: SE041000SO2022018.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció de l’objecte: servei de seguiment informatiu de la UPC als mitjans de
comunicació.
c) Divisió per lots: no hi ha lots
d) Lloc d’execució: Barcelona
e) Termini d’execució: 2 anys
f) Admissió de pròrrogues: si, 3 pròrrogues anuals
g) CPV (Referència de Nomenclatura): 92400000-5/2008
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d'adjudicació:
I. Criteris sotmesos a un judici de valor: 25 punts
II. Criteris avaluables de forma automàtica: 75 punts
4. Valor estimat del contracte: 47.107,45 € (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net 18.842,98 €
b) Import total 22.800,00 €
Finançament amb fons europeus: No
6. Garanties exigides:
Provisional: es dispensa d'acord amb l'article 106 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
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7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no es requereix
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure la clàusula 9
del plec de clàusules administratives.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 30 de març de 2022, a les 13:00:00 h.
b) Documentació a presentar: la que s’especifica a la clàusula 10 del plec de clàusules
administratives.
c) Lloc de presentació: exclusivament en format electrònic a través de la plataforma de
licitació electrònica VORTAL utilitzada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’accés a
la qual és gratuït i es troba disponible a:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=UPC
d) Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 3 mesos
comptats a partir de la data de l'obertura de les proposicions.
9. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: obertura del sobre 1 (documentació administrativa i criteris sotmesos a
judici de valor), a través de la plataforma de licitació electrònica Vortal.
b) Data i hora: 31 de març de 2022, a partir de les 10.00 h.
c) La data i l’hora d’obertura del sobre 2 (criteris avaluables de forma automàtica)
s’anunciaran en el perfil de contractant.
Barcelona, 10 de març de 2022
Jordi Escolà
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Jordi Escolà
Cap del Servei de Contractació i Compres
Per delegació de signatura del gerent
Resolució 704/2020, de 28 d’abril, del gerent de delegacions de signatura
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