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Legals representants de:
•
•

VITEL, SA
NRD MULTIMEDIA, SL

ASSUMPTE: INVITACIÓ A PARTICIPAR EN EL CONTRACTE BASAT DE
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS AUDIOVISUALS CSUC 16/31
Rebeu la present invitació a participar en la licitació del contracte basat en la vostra
condició d’empresa seleccionada per formar part del lot 2 de de l’Acord Marc de
subministrament d’equips audiovisuals i per a la prestació dels serveis associats,
expedient 16/31 (en endavant, Acord Marc 16/31). Les condicions i característiques
de la contractació basada són:
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La UPF és una entitat adherida a l’Acord Marc 16/31. La Universitat necessita
contractar el subministrament i instal·lació dels equips de vídeo, so i estructures
metàl·liques, per dotar de serveis audiovisuals l’espai de l’àrea Tallers del Campus
del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, distribuït en 2 lots.
Cada un dels lots d’aquest contracte basat segueix els lots de l’Acord Marc. Per tant,
aquesta invitació es circumscriu al lot 2 de l’Acord Marc i amb la denominació
següent:
Lot 2: Subministrament i instal·lació d’equipament divers d’enregistrament i gravació
per a la sala Tallers del Campus Poblenou, d’acord amb l’annex I adjunt.
2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE BASAT
L’òrgan de contractació és el rector de la Universitat Pompeu Fabra, segons
competència que li és conferida per l’article 192.2 dels Estatuts de la Universitat,
aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre. No obstat això, en els contractes
amb valor estimat inferior a 600.000,00€, la competència correspon exercir-la al
vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària, per delegació del
rector efectuada mitjançant resolució de data 21 de setembre de 2018, modificada
en data 7 de gener de 2019.
3. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Aquest contracte es regirà per allò establert a l’Acord Marc 16/31, aquesta invitació
i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
4. TERMINI, LLOC DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ
El termini per realitzar el subministrament i instal·lació serà de màxim dues setmanes
a comptar des de la formalització del contracte i es farà en dues fases:
•

Durant la primera fase, que es correspon amb la primera setmana, es portarà
a terme el subministrament dels equips per tal de poder substituir els
obsolets.

•

A la segona fase, corresponent a la segona setmana, es realitzarà el
subministrament d’aquells equips que no s’hagin pogut lliurar durant la
primera fase.
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El lloc de subministrament serà:
Campus del Poblenou
Carrer Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
5. MODALITAT DE SUBMINISTRAMENT ESCOLLIT
D’acord amb la clàusula 1.2 del plec de prescripcions tècniques de l’Acord Marc 16/31,
els equips es sol·liciten en modalitat de compra.
6. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT, PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE
Pel lot 2 objecte d’aquesta invitació, el pressupost base de la licitació és el següent:
Pressupost sense IVA i
Valor estimat del Contracte
6.165,00 €

IVA
1.294,65 €

Pressupost base de la licitació
amb IVA
7.459,65 €

El preu inclou el subministrament i la instal·lació.
El detall del pressupost es troba recollit als requeriments tècnics de l’annex 1.
La despesa es farà efectiva amb càrrec a la partida 623.20 del pressupost vigent de
la Universitat.
7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT I CRITERIS DE VALORACIÓ
Licitació mitjançant preu més baix amb presentació d’ofertes en sobre tancat d’acord
amb la clàusula 20 del plec de clàusules administratives de l’Acord Marc 16/31 i amb
l’apartat ’10. Presentació d’ofertes’ d’aquesta invitació.
L’òrgan de contractació, a la vista de l’oferta formulada i un cop examinada la
subjecció de la mateixa als requeriments dels plecs de l’Acord Marc i d’aquesta
invitació, acordarà l’adjudicació al licitador amb millor puntuació.
El criteri de valoració de les ofertes és únicament l’econòmic. La puntuació màxima
a obtenir és de 100 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta global d’import
més baix, i la resta d’ofertes seran valorades de manera proporcional amb la fórmula
següent:

P=

(100 x M)
Of

On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta econòmica d’import més baix i Of és
l’oferta que es valora.
8. DETERMINACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan de contractació estarà assistit per una mesa de contractació que serà
competent per a la valoració de les ofertes. La composició és la següent:
•

President:
- El cap de la Unitat de Contractació Administrativa.
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•
-

Vocals:
Un/a lletrat/da del Servei D’assessoria Jurídica, com a vocal de la unitat
responsable de l’assessorament jurídic de la Universitat.
Un/a tècnic/a del Servei de Pressupostos i Finances, com a vocal de la unitat
responsable del control econòmic i financer de la Universitat.
El cap d’Infraestructures i Seguretat TIC del Servei d’Informàtica, en
representació de la unitat gestora del contracte.
Un/a tècnic/a de contractació de la Unitat de Contractació Administrativa, que
actuarà com a secretari/a de la Mesa.

9. GARANTIA DEFINITIVA A DIPOSITAR I TERMINI DE GARANTIA DEL
SERVEI
De conformitat amb l’apartat G del Quadre de característiques de l’Acord Marc 16/31,
s’haurà d’acreditar la constitució de la garantia prevista a l’article 95.1 del TRLCSP
del 5% de l’import d’adjudicació, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 96
del TRLCSP i es pot instrumentalitzar a través de la retenció del preu del contracte.
El termini de garantia del contracte serà de 24 mesos a partir de la data de la seva
finalització.
10.PRESENTACIÓ D’OFERTES
Instruccions generals
La data límit de presentació de l’oferta està consignada en el perfil del contractant.
Els licitadors només podran presentar una única oferta.
En l’oferta econòmica s’entendran compresos a tots els efectes els impostos i
despeses de qualsevol índole, llevat de l’IVA que es desglossarà a part. No es
poden superar el pressupost màxim establert en l’annex 4.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
de conèixer clarament el que es considera fonamental per a valorar-les.
Per a consultes referents a aquesta oferta, els licitadors podran adreçar-se a:
licitacions@upf.edu.
Forma de presentació de les ofertes
Les ofertes podran presentar-se per una de les següents vies a triar per les
empreses convidades:
a) Presentació d’oferta presencial
Les ofertes es presentaran en un únic sobre tancat al registre d’entrada de la UPF
(Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona) amb el contingut següent:

Instància de
presentació

De l’annex 2 d’aquesta invitació. Aquest imprès serà el
document que acreditarà el dia i l’hora de presentació del
licitador i, per tant, no s’ha d’incloure dins el sobre únic. El
licitador podrà aportar còpia de l’imprès per tal que el Registre
la segelli i quedi com a comprovant per al licitador de la
presentació de la proposició.
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Sobre únic
(*)

Declaració responsable de vigència requisits de capacitat i
aptitud, i de subcontractació, d’acord amb l’annex 3 d’aquesta
invitació
Oferta econòmica, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta invitació.

(*) El sobre estarà signat pel licitador o per la persona que representi l’empresa amb indicació
del nom i cognoms o raó social i NIF de l’empresa, identificant títol i número d’expedient a què
concorren.

b) A través de l’eina Sobre Digital 2.0.
Amb el contingut següent:

Sobre únic

Declaració responsable de vigència requisits de capacitat i
aptitud, i de subcontractació, d’acord amb l’annex 3 d’aquesta
invitació
Oferta econòmica, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta invitació.
Els models es troben a l’eina Sobre Digital 2.0.

Instruccions per a la presentació d’oferta mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0
En el cas que un licitador presenti la seva oferta de forma digital a través de
l’eina denominada “sobre digital 2.0”, si disposa d’un certificat digital (de
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut
de signatura electrònica) emès o admès pel Consorci AOC.
0. Accés a l’eina web
Per emprar l’eina les empreses licitadores han d’accedir a l’adreça web
següent: Licitacions en curs de la Universitat Pompeu Fabra, i en concret dins
de la licitació a la que volen participar. Des d’aquesta licitació, s’accedeix a
l’espai que permet la preparació i presentació d’ofertes.
1. Presentació de les ofertes en sobre digital
S’han de seguir els passos següents:
•

Omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina web i, a continuació, el
licitador rebrà un missatge d’activació al/s correu/s electrònic/s indicat/s en
aquest formulari d’alta. Els licitadors han de conservar aquest correu
electrònic, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació, és l’únic
accés per presentar les ofertes a través del Sobre Digital.

•

Accedir a l’espai web de presentació d’ofertes, preparar tota la documentació
requerida i adjuntar-la en format electrònic. Es pot preparar i desar aquesta
documentació de forma esglaonada. En aquesta fase de preparació de la
tramesa de la documentació, els licitadors han d’introduir una paraula clau
per al sobre únic amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Els
licitadors han de conservar i custodiar la/les paraula/es clau, atès que, com
es veurà més endavant, són indispensables per a l’obertura de les ofertes i
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Les
ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
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de programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives de la Universitat Pompeu Fabra.
•

Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta
i adjuntats els documents, s’inicia el procés informàtic de presentació
pròpiament dit de l’oferta i ja no es podrà modificar la documentació a
trametre. En aquest procés cal tenir en compte que:


Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la
presentació de l’oferta, l’eina web genera un resum de la documentació
presentada.



Aquest resum s’ha de signar electrònicament per la persona apoderada
de l’empresa.



Un cop signat, cal fer la tramesa del document.

Abans de confirmar l’enviament de l’oferta s’han de tornar a introduir totes
les paraules clau. Amb la presentació d’aquest document al registre d’entrada
es considera presentada l’oferta a tots els efectes.


Aquest resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora
de presentació de l’oferta.

•

En el moment en què s’ha enviat la documentació es realitza el xifratge de les
ofertes.

•

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà
el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri
imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació d’ofertes
que es publicarà a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)
via esmena. Aquest canvi de data es comunicarà a les empreses licitadores
mitjançant correu electrònic.

•

D’acord amb el que preveu la disposició addicional setzena del LCSP, la
tramesa per mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se també en
dues fases, transmetent primer l’empremta digital de la documentació (hash)
que correspon al resum criptogràfic del document, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva presentació a tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un
període de 24 hores addicional per a finalitzar l’enviament efectiu de la
documentació de l’oferta pròpiament. Aquesta documentació ha de coincidir
totalment amb el contingut de l’empremta digital enviada prèviament, sense
que s’hagi produït cap modificació dels fitxers que configuren la documentació
de l’oferta. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
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2.

Recepció de les ofertes en format sobre digital per l’òrgan de
contractació

24 hores després de que hagi finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la
unitat de contractació demanarà als licitadors a través de la pròpia eina de
sobre digital que introdueixin la paraula clau per al desxifrat de les ofertes.
Els licitadors rebran un correu electrònic on s’indicarà que han d’accedir a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau. A partir del
moment de recepció del correu, les empreses licitadores han d’introduir la
paraula clau i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de
l’obertura del sobre. En cas que alguna empresa licitadora no faci la
introducció de la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat
el que comporta l’exclusió de la licitació d’aquella empresa. Quan les empreses
introdueixen les paraules clau s’inicia el procés de desxifrat de la
documentació enviada i es guarda en un espai virtual de seguretat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’acte d’obertura dels
sobres, en la data i l’hora establertes. L’accés a la documentació guardada en
aquest espai de seguretat només es podrà realitzar amb l’aplicació de
credencials per part de les persones anomenades custodis amb el quòrum
mínim i en el termini (data i hora) establerts. Aquesta “caixa forta virtual”
compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no accessibilitat
establerts per la normativa vigent, concretament, en la Disposició addicional
setzena del LCSP.
3.

Normes especials de funcionament de l’òrgan de contractació

L’òrgan de contractació pot accedir a la documentació del sobre, 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i un cop les persones
que permeten l’obertura dels sobres (anomenades custodis que poden ser
membres de la unitat que delegui l’òrgan de contractació) hagin aplicat les
seves credencials, amb el quòrum mínim (dos persones) i de forma simultània
en l’interval de temps que s’hagi definit prèviament, En el moment de
l’obertura dels sobres, el sistema valida totes les signatures mitjançant la
Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci AOC. En
cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic,
l’òrgan de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta
empresa en el procediment. Cas de derivar-se la impossibilitat d’accedir o
conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició,
l’òrgan de contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació. La
unitat dependent de l’òrgan de contractació està facultada per sol·licitar la
introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
11.FACTURACIÓ
I
ELECTRÒNIQUES

BÚSTIA

DE

LLIURAMENT

DE

FACTURES

La facturació del contracte s’efectuarà un cop finalitzat el contracte.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional 32a. de la LCSP, en la factura
corresponent, s’haurà d’incloure la identificació de l’òrgan administratiu amb
competència en matèria de comptabilitat pública (Servei de Pressupostos i Finances),
així com la identificació de l’òrgan de contractació (el Vice-rector) i del destinatari
(Servei de Pressupostos i Finances). No obstant això, la factura s’haurà d’adreçar en
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qualsevol cas al Servei de Pressupostos i Finances. Caldrà afegir també el número
d’expedient del contracte derivat (E-300700/05-11-16 DAM7 Lot 2) .
Per als subjectes que tenen l’obligació de facturar de forma electrònica d’acord amb
l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic i per a aquells que no
hi estiguin obligats però vulguin acollir-s’hi, els requisits d’aquesta modalitat de
facturació són els següents, d’acord amb la Resolució del rector de 14 de febrer de
2017 sobre facturació electrònica a la Universitat Pompeu Fabra, en relació amb
l’article 50 de l’Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2011 pel qual s’aprova
el Reglament d’ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic
en l’àmbit de la Universitat Pompeu Fabra:
L’autenticitat i la integritat del contingut de les factures electròniques es
garantirà mitjançant exigència de signatura electrònica avançada o
reconeguda, en els termes previstos en l’article 3.2 de la Llei 59/2003, de 19
de desembre, de signatura electrònica (la forma d'aconseguir aquesta
signatura digital és dirigir-se a una de les diferents entitats que l'emeten.
Algunes d'aquestes entitats són: Camerfirma, Firmaprofesional, ANF, Ancert).
El format de factura electrònica és “facturae”. Aquest format es troba descrit
mitjançant
un
esquema
XSD,
XML
Schema
Definition
a
http://www.facturae.es, en què s’ajusta el format de signatura electrònica a
l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XadES), ETSI TS 101
903, o les evolucions d’aquest format, d’acord amb la regulació que amb
aquesta finalitat faci l’Administració General de l’Estat, segons l’Ordre
PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans
electrònics quan el destinatari d’aquestes sigui l’Administració General de
l’Estat o organismes públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la
presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus organismes
públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars.
El lliurament de les factures (punt d’entrada) es farà a través del servei e.FACT
de l’AOC, bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la
Seu Electrònica de la UPF (https://seuelectronica.upf.edu/factura-electronica)
o bé a través de les plataformes de facturació electròniques adherides al servei
e.FACT.
Per a fer efectiva la tramesa, cal indicar el número de referència subministrat per la
Universitat (E-300700/05-11-16 DAM7 Lot 2) i aquells altres elements que s’indiquin
a la Seu Electrònica de la UPF. Així mateix, de conformitat amb la codificació
establerta en el “Directori Comú d’Unitats i Oficines” (DIR3), el codi de les unitats
competents per la gestió i facturació necessaris per a la facturació electrònica és
U03900001.
12.PENALITATS
L’execució del contracte estarà sotmesa a les penalitats per incompliment segons
vénen definides a l’apartat P del Quadre de característiques de l’Acord Marc 16/31.
13.RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte, la persona que ocupa el lloc del cap del
Servei d’Informàtica.
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Ve definida a l’apartat O.2 del Quadre de característiques de l’Acord Marc 16/31.
15.PROTECCIÓ DE DADES I CLÀUSULES DE CONFIDENCIALITAT
No es preveu que l’execució d’aquest contracte derivat suposi el tractament de dades
de caràcter personals susceptibles de protecció legal. Nogensmenys, és en l’execució
del contracte derivat s’aplicarà allò definit a la clàusula 28 del Plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord Marc 16/31.
16.ANNEXOS
ANNEX I. REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE
ANNEX II. INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANNEX IV. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

Santiago Lewin-Richter
El cap de la Unitat de Contractació Administrativa
Barcelona, a 4 de juliol de 2019

8

E-300700/05-11-16 DAM7 Lot 2
ANNEX I. REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE

Redacció
i t
d

Sala producció

CONCEPTE

Mescladors digitals i multimèdia
de vídeo professionals

Mescladors digitals i multimèdia
de vídeo professionals

MARCA I MODEL

Via Connect PRO

Comentaris

Preu Unitari

900,00 €

Instal·lació

Unitats

0,00 €

1

Subtotal sense iva

900,00 €

900,00 €

Via Connect PRO

990,00 €

0,00 €

2

1.980,00 €

Mescladors digitals i multimèdia
de vídeo professionals

RC-306
6–button PoE and I/O Control
Keypad (EU, UK, US)

630,00 €

0,00 €

2

1.260,00 €

Instal.lació

Instal·lació Botoneres, Matriu i
extensors

15

1.125,00 €

75,00 €

Subtotal sense iva
Focus grup

Preu

Mescladors digitals i multimèdia
de vídeo professionals

Via Connect PRO

900,00 €

0,00 €

Subtotal sense iva

1

Total
Iva
Total amb IVA

4.365,00 €

900,00 €

900,00 €
6.165,00 €
1.294,65 €
7.459,65 €
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ANNEX II. INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
1.DADES DE LA LICITACIÓ
Número d’expedient:

E-300700/05-11-16 DAM7 Lot 2

Objecte del contracte: subministrament i instal·lació dels equips de vídeo, so i estructures
metàl·liques per dotar de serveis audiovisuals l’espai de l’àrea Tallers del Campus del
Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra. Lot 2 Subministrament i instal·lació
d’equipament divers d’enregistrament i gravació per a la sala Tallers del Campus Poblenou
2.DADES DEL LICITADOR
Nom i cognoms o denominació de l’empresa:
NIF:
Dades de contacte
Adreça a efectes de notificació:
Persona de contacte:
Telèfon de contacte:
Fax:
Correu electrònic:

3.DOCUMENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS:
Sobre Únic: Documentació General (Declaració responsable de vigència dels requisits de
aptitud per contractar i sobre subcontractació) i Oferta econòmica.

(localitat i data)

Signatura

A LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
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ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la senyor/a ............................................................................., en nom propi
o com a ............................................................................. (senyaleu les
vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a,
apoderat/da,...), de l’empresa ...................................................................,
DECLARO sota la meva responsabilitat, com a licitador/a del subministrament i
instal·lació dels equips de vídeo, so i estructures metàl·liques per dotar de serveis
audiovisuals l’espai de l’àrea Tallers del Campus del Poblenou de la Universitat
Pompeu Fabra. Lot 2 Subministrament i instal·lació d’equipament divers
d’enregistrament i gravació per a la sala Tallers del Campus Poblenou
a) Que concorren en l’empresa els mateixos requisits de capacitat i aptitud per
contractar que van servir per a l’adjudicació de l’Acord marc d’homologació de
proveïdors d’equips audiovisuals i serveis associats per a les entitats que integren
el grup de compra,, licitat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC) mitjançant el seu Expedient 16/31.
b) Que l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició
de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM,
per la persona autoritzada a accedir a les notificacions electròniques, els avisos,
així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions és:
Cognoms, nom
(obligatori)

Adreça
de
correu
electrònic (obligatori)

NIF/NIE/Passaport
(obligatori)

Telèfon
mòbil
(potestatiu)

(Es poden afegir més línies per a més persones autoritzades)
c) Que l’empresa que represento:
No té intenció de celebrar subcontractes.
Sí té intenció de celebrar subcontractes.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________.
(Concreteu: el nom de l’empresa o empreses a subcontractar).
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable a __________ de 2019.
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IV. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

12

