Expedient 201111-1
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Servei de Telefonia i transmissió de dades.
Lots: sense lots
Codi CPV: 64210000-1 Serveis de telefonia i transmissió de dades
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: El sistema per a la determinació del preu del contracte atès el tipus
de servei, consisteix en una quantitat fixe que es pagarà prorratejada per mensualitats
anticipades.

Valor sense Iva
IVA
Total

Valor sense Iva
IVA
Total

B.2 Valor Estimat del Contracte

B.3 Pressupost màxim Licitació (3 anys)

58.334,00
12.250,14
70.584,14

35.000,00
7.350,00
42.350,00

En concret el pagament acordat per cada any es prorratejarà mensualment contra la
presentació de la corresponent factura, a 30 dies des de la data de factura.
Aquests pagaments restaran condicionats a la implementació del servei, i per tant es
començarà a factura cada servei i/o concepte un cop aquest estigui plenament implementat.
C. Termini de durada del contracte
Termini de durada: 3 anys
Inici: a la signatura del contracte
Previsió de pròrroga: Si, dos pròrrogues anuals cada una d’elles.
D. Variants
No
Elements:
Condicions:
E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinari
Procediment d’adjudicació: Obert.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Si.
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F. Solvència i classificació empresarial
F1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
Professional
•

Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix
el contracte, referit al millor exercici dins els cincs darrers disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i presentació de les ofertes
igual o superior al valor estimat del contracte (és a dir, 58.334 €)

•

Solvència tècnica o professional: Relació dels principals serveis o treballs realitzats
iguals o similars a la naturalesa del contracte, havent d’acreditar que com mínim
durant els darrers cinc anys s’ha fet un mínim de cinc serveis similar al que és objecte
del contracte. Annex 1 Sobre 1 (es recomana fixar per import de 58.334 €)

F.2 Adscripció de mitjans:
Sí: D’acord amb l’establert al Plec de Prescripcions tècniques.
F3. Classificació empresarial: No
Categoria: .....
Grup: .....
Subgrup: .........
F4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental: NO
G. Criteris d’adjudicació i presentació oferta
Sobres: el licitador presentarà la següent documentació i sobres:
 Sobre A:
o Relació de serveis i documentació acreditativa d’aquests, document annex 1
o Declaració de Confidencialitat de dades, document annex 2
o DEUC, document annex
 Sobre B:
o Proposta tècnica realitzada d’acord amb els plecs
 Sobre C:
o Proposta econòmica, document annex 3
o Declaració responsable condicions especials d’execució optatives, document annex
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Ponderació/puntuació:

A) CRITERIS QUALITATIUS

56

Proposta tècnica d’acord amb la previsió establerta en els plecs

14

Proposta optimització dels costos del servei d’acord amb la previsió establerta en els
plecs

7

Proposta sobre l’assessorament sobre la millora del servei i la implementació de
nous serveis d’acord amb la previsió establerta en els plecs

7

Proposta actuació davant situacions d’emergència d’acord amb la previsió establerta
en els plecs

7

Proposta direcció i seguiment del serveis, funcions del comitè de seguiment i de llur
relació amb el personal de la Fundació d’acord amb la previsió establerta en els
plecs

7

Proposta dels serveis i gestions associades d’acord amb el punt 7.3.7 dels plecs i
següents.

7

Proposta implementació del servei d’acord amb la previsió establerta en els plecs

7

B) CRITERIS OBJECTIUS

44

Oferta econòmica

44

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar les ofertes de
manera que a la més econòmica, i només a aquesta, se li assignaran 44 punts, la
puntuació màxima. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda
mitjançant la següent expressió:
P = (preu oferta més econòmica)/(preu oferta a valorar) x 44
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència
l’import ofert per l’empresa, exclòs l’IVA.

En la memòria tècnica s’ha d’obtenir com a mínim 25 punts. Si no s’assoleix aquesta
puntuacions el licitador quedarà exclòs.
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H. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
Anormals
Es consideraran, en principi, baixes presumptament anormals, les següents ofertes:
a) Si concorren dos licitadors, la oferta econòmica que sigui inferior en mes de 15 unitats
percentuals a l’altra oferta.
b) Si concorren tres licitadors o mes, les que siguin inferiors en mes de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes econòmiques presentades. Tanmateix,
s’exclourà per aquest còmput de la mitja l’oferta de quantia més elevada quan aquesta
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitja.
En tots els casos es seguirà el procediment contradictori establert a la Clàusula
catorzena d’aquest plec de condicions per l’acceptació o rebuig de l’oferta
I. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No
J. Garantia provisional
No
K. Garantia definitiva
No
L. Condicions especials d’execució
•

Es condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el
conveni col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que
puguin desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.

•

Condicions especials d’execució s’haurà d’elegir una d’aquestes dues:
a) A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del
personal adscrit a l’execució del contracte.
b) A beneficiar al personal adscrit a l’execució del contracte de mesures de formació
i/o de protecció de la salut en el lloc de treball.
c) Implementació de polítiques de sostenibilitat en la gestió, i en especial en relació
amb el reciclatge de material.

M. Modificació del contracte prevista
No
N. Cessió del contracte
No
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O. Subcontractació
En cas de voler subcontractar l’execució d’aquest contracte, l’empresa contractista haurà de
comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, abans de la signatura del
contracte, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, de conformitat
amb l’Annex 7. També caldrà justificar suficientment l’aptitud dels subcontractistes per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència,
i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar
P. Revisió de preus
No
Q. Termini de garantia
Si
Termini: Durant tota la vigència del contracte i fins a la implementació, en el seu cas, pel nou
adjudicatari.
R. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No hi ha despeses
S. Programa de treball
No
T. Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació
No
Òrgan de Contractació
U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte així com d’informació i
consultes:
Sra. Gemma Lecha. Departament d’Administració.
V. Obligació de subrogació de personal
No
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