
ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

ANUNCIO por el que se hace pública la licitación del contrato núm. 3/2014 de suministro e instalación de
unos sistemas piloto de tecnología dish stirling y parabolic trough de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona.

b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació Administrativa.

c) Obtenció de documentació i informació:

Domicili: Edifici A (Rectorat), planta baixa, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Telèfon: 935812479

Fax: 935814697

Correu electrònic: unitat.contractacio.administrativa@uab.cat

Perfil del contractant: www.uab.cat, apartat ”Institucions i Empreses”.

d) Número d’expedient: 3/2014.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: subministrament.

b) Descripció: subministrament i instal·lació d’uns sistemes pilot de tecnologia dish stirling i parabolic trough.

c) Divisió per lots: 2 lots:

Lot 1 (subministrament tècnic): fabricació, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema pilot de
tecnologia de concentració solar Dish Stirling i d’un sistema de concentració solar de tecnologia Parabolic
Trough.

Lot 2 (servei de consultoria): prestació de serveis de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisis del
funcionament dels sistemes pilot referits, i formació en relació amb les instal·lacions pilots citades.

d) Lloc de lliurament: Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

e) Terminis:

Termini màxim d’instal·lació (Lot 1): 14 setmanes a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte.

Durada del contracte (Lot 2): 15 setmanes a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte.

f) Admissió de pròrroga: no.

g) CPV: 09332000-5

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert, no sotmès a regulació harmonitzada.
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c) Criteris d’adjudicació: varis criteris.

 

4. Valor estimat del contracte: 157.000,00 € (IVA exclòs).

 

5. Pressupost base de licitació:

a) Lot 1:

Import net: 98.500,00 € (IVA exclòs).

Import total: 119.185,00 € (IVA inclòs).

b) Lot 2:

Import net: 58.500,00 € (IVA exclòs).

Import total: 70.785,00 € (IVA inclòs).

 

6. Garanties exigides:

a) Provisional: no.

b) Definitiva:

Lot 1: 10% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

Lot 2: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: no es requereix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: la que especifica el plec de clàusules
administratives.

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del 15è dia natural a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al DOGC. En el plec de clàusules administratives constarà la data exacta de finalització del
termini.

b) Modalitat de presentació: les que especifica el plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació:

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona.

Domicili: Registre General, Edifici A.

Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

d) Admissió de variants: no.

9. Obertura de les ofertes: d’acord amb el que especifica el plec de clàusules administratives.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.
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11. Altres informacions: contracte amb finançament del programa ENPI CBCMED, Cross-Border Cooperation in
the Mediterranean.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 de gener de 2014

Montserrat Farell Ferrer

Vicerectora d'Economia i Organització

(14.031.067)
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