
ANUNCIS DIVERSOS

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

ANUNCI sobre licitació del servei d’impartició d’idiomes de diferents assignatures en els plans d’estudis
conduents a l’obtenció de títols de grau en els centres universitaris titularitat de la Fundació TecnoCampus
(exp. 8/2015).

Atès que el Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme reunit en data 25 de febrer de 2015 va
aprovar l´expedient de licitació per al contracte del programa d’ensenyament d’idiomes de als centres
universitaris TecnoCampus, facultant al seu president perquè impulsi i formalitzi el procediment d’aquesta
contractació.

Atès que en data 3 de juny de 2015 el president de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme ha resolt iniciar
l’expedient de contractació d’aquest servei, aprovant el plec de clàusules econòmiques administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques.

Atès que l’anunci de la convocatòria de la licitació es va publicar al DOGC núm. 6886, de 5 de juny de 2015.

Atès que, amb posterioritat a la publicació de l’anunci de la convocatòria de la licitació, s’han detectat una sèrie
d’errors en els plecs tècnics pel que fa a l’organització administrativa del servei que fan necessari la seva
reformulació.

Atès que la reformulació del plec de prescripcions tècniques pot tenir conseqüències en les ofertes tècniques i
econòmiques que puguin fer els candidats.

En data 12 de juny de 2015 l’òrgan de contractació de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme va dictar
resolució per la qual es va anul·lar la convocatòria publicada en el DOGC núm. 6886, de 5 de juny de 2015 i es
va acordar una nova convocatòria els elements essencials de la mateixa són els següents:

 

1.- Entitat adjudicadora

a) Organisme: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

b) Dependència que tramita l´expedient: secretaria general

c) Obtenció de documentació i informació :

Parc Tecnocampus Mataró-Maresme, edifici universitari, av. Ernest Lluch 32 (08302) Mataró. Tel. 931696501.
Fax : 931696505. Adreça correu electrònic : licitacions@tecnocampus.cat

Per internet al perfil del contractant. www.tecnocampus.cat

 

2.- Objecte del contracte

a) Contractació del servei d’ impartició d’idiomes de diferents assignatures en els plans d’estudis conduents a
l’obtenció de títols de grau en els centres universitaris titularitat de la Fundació TecnoCampus.

b) Àmbit geogràfic : Mataró

c) Durada del contracte : 1 any a partir del dia 1 de setembre de 2015.

d) Pròrrogues: Possibilitat d’una pròrroga d’1 any, fins a un total de 2 anys de durada del contracte.

 

3.- Tramitació i procediment

a) Procediment: restringit
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b) Tramitació : ordinària

c) Forma d´adjudicació: sota varis criteris d’adjudicació.

d) Criteris d´adjudicació: subjectius (metodologia de treball i millores) i objectius (oferta econòmica més
avantatjosa)

 

4.- Pressupost de la licitació

a)Preu base màxim : 282.510,00 euros sense IVA

 

5.- Garanties

a) Garantia provisional : no

b) Garantia definitiva: 5% del pressupost base de licitació

 

6.- Presentació d´ofertes:

a) Lloc, data i hora límit de presentació de sol·licituds de participació (Sobre A): Registre de la Fundació
TecnoCampus, Edifici Universitari TCM1, en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la licitació al DOGC.

a.1) Presencialment: Oficines de la Fundació TecnoCampus: Parc Tecnocampus Mataró, avinguda d’Ernest Lluch
32, edifici universitari, (CP-08302) en horari de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores de dilluns a
dijous, i de 9:00 a 14:00 hores els divendres.

a.2) Per correu postal: dintre del termini abans esmentat, si bé caldrà comunicar aquest particular a la
Fundació TecnoCampus mitjançant correu electrònic a l’adreça licitacions@tecnocampus.cat, el mateix dia de la
seva presentació. Sense la concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per la
Fundació TecnoCampus amb posterioritat al termini assenyalat anteriorment. En cas que després de 10 dies
naturals des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació no hagués arribat la
sol·licitud de participació enviada per correu a la Fundació TecnoCampus, aquesta no serà admesa en cap cas.

b) Lloc, data i hora límit de presentació de les proposicions (Sobre B i C) per part dels candidats convidats per
l’òrgan de contractació:Registre de la Fundació TecnoCampus, edifici universitari, dins d’un termini màxim de
20 dies naturals comptats des de la data d’enviament de la invitació. La data i hora exacta s’especificarà a la
mateixa carta d’invitació, la qual serà enviada per correu electrònic a l’adreça que els licitadors hagin indicat en
el sobre A.

 

7.-Documentació a presentar: La que s’especifica en les clàusules8 i 10 del Plec de clàusules administratives.

 

8.- Obertura de proposicions: Veure clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars.L’acte
d’obertura de les propostes presentades es realitzarà a Parc Tecnocampus en la data i hora que es comuniqui
oportunament als licitadors.

 

9.- Variants: no s’admeten.

 

10.- Despeses dels anuncis: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.

 

Mataró, 16 de juny de 2015

 

Jaume Teodoro Sadurní
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Director general

 

(15.168.003)
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