ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES C (DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
D’IMPARTICIÓ D’IDIOMES DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS I DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
EXP. NÚM.: 25/2017
A les 09:00 hores del dia 26 de juny de 2017, es reuneix a les dependències de TecnoCampus, la
Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’impartició d’idiomes, amb els assistents
següents:
Presidència:

Sr. Jaume Teodoro Sadurní, director general de la Fundació TecnoCampus

Vocals:

Sra. Montserrat Vilalta Ferrer, directora de l’ESCSET
Sra. Esther Cabrera Torres, directora de l’ESCST
Sra. Ivette Fuentes Molina, cap d’estudis de l’ESCSET

Com a Secretari de la Mesa, actua el Sr. Pedro Alcántara-Garcia Briones, Secretari del Patronat
de la Fundació TecnoCampus.
El President declara vàlidament constituïda la Mesa i, prèviament a l’obertura del sobre C de
l’única entitat concursant, la Fundació Universitat Pompeu Fabra, es procedeix a la lectura dels
resultats del informe tècnic de valoració de la proposta tècnica presentada pel licitador admès
al procediment de contractació dins del sobre B, corresponent als aspectes avaluables
mitjançant judicis de valor, amb el resultat següent:
Es verifica l’acompliment de tots els aspectes exigibles en els plecs per a la proposta tècnica
presentada per part del licitant únic, motiu pel qual es procedeix a obrir el sobre C corresponent
als Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius), que conté l’oferta econòmica, amb la
següent proposta:
Oferta econòmica pel servei d’impartició de docència
El licitant ofereix un preu unitari per hora de docència presencial de 74,5€/hora, iva exclòs,
el que representa un percentatge de baixa sobre el preu/hora màxima presencial de licitació
del 0,7%.
Juntament amb la proposta de preu, el licitador inclou el següent un escandall dels costos en els
que estima incórrer en la prestació:
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Presentant també els ingressos previstos a partir del preu/hora proposat per a cada hora de
docència i els beneficis i el marge d’explotació obtingut en la impartició, tal i com es demana a la
clàusula I.2. del Plec de clàusules Administratives:
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Atès que es disposa d’una única oferta econòmica, verificat l’acompliment dels requisits i
condicions explicitats als plecs per part del licitant, es valora aquest apartat amb la màxima
puntuació:
II.- Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius)
FUNDACIÓ UPF

Màx. Punts
55
55

Seguidament es passa a relacionar el global de les puntuacions obtingudes:
EMPRESA
FUNDACIÓ UNIVERSITAT
POMPEU FABRA

PUNTUACIÓ CRITERIS
OBJECTIUS
(oferta econòmica)

PUNTUACIÓ CRITERIS
JUDICI VALORS
(oferta tècnica)

TOTAL
PUNTUACIÓ

55

44

99

Atès que es disposa d’una única oferta econòmica, verificat l’acompliment dels requisits i
condicions explicitats als plecs per part del licitant, aquesta Mesa de Contractació
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ACORDA:
1. Proposar a l’òrgan de contractació que efectuï adjudicació del Servei de d’impartició
d’idiomes als centres universitaris Tecnocampus de la a favor de la FUNDACIÓ
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, segons la seva proposició tècnica i oferta econòmica
presentada.
Essent les 9:30 hores, el President declara acabada la sessió, de la qual, com a Secretari, estenc
aquest acta.
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