
                                               

 
ANUNCI 

 
El Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 
2017, aprovà l’expedient de licitació per a contractació, mitjançant procediment obert i sota els criteris 
d’adjudicació, de les obres del projecte d’espais de despatxos per professors i incubadora Tecnocampus. 
Aquesta actuació es podria cofinançar pel Pla Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 
 
1. Entitat adjudicatària: 

a)  Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
b)  Número d’expedient: 35/2017 

  
2. Objecte del contracte: 

a)  Descripció de l’objecte: Execució de les obres del projecte bàsic i executiu dels espais de 
despatxos del professorat i de les oficines d’empreses al Tecnocampus d’acord amb les 
especificacions del plec de prescripcions tècniques.  

c)  Lloc d’execució: Mataró 
d) Termini execució obres: El termini màxim d’entrega de l’obra respecte els espais destinats als 

despatxos de professors és el 30 d’agost de 2017. Les obres dels espais destinats a oficines 
hauran de ser entregades abans del 30 de gener de 2018 conforme a les especificacions dels 
plecs de clàusules administratives i tècniques.  

  
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Regulació: RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), disposicions que la despleguin i altres normes de dret 
administratiu pel que fa a la preparació i adjudicació del contracte, i a les normes de dret privat que 
corresponguin pel que fa a l’execució, efectes i extinció. Normativa de compres i contractacions de la 
Fundació Tecnocampus i altres normatives internes aplicables. Normativa general sobre seguretat i 
salut en el treball, normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, normativa 
mediambiental i altres disposicions específiques que siguin aplicables, d’acord amb l’objecte del 
contracte. Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació den el sector de la 
construcció. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions  tècniques. 
d) Adjudicació: Criteris d’adjudicació: oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.  
 
Es tindran en compte els criteris establerts a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives: 
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa, es 
tindran en consideració els següents aspectes: 

a) Oferta econòmica, fins a 70 punts. L’oferta econòmica més baixa obtindrà la puntuació màxima. 
Per a la resta d’ofertes, la puntuació s’obtindrà aplicant la següent fórmula: Puntuació= (oferta 
econòmica més baixa/ oferta valorada)*70 

b) Criteris subjectes a judici de valor: Pla d’execució dels treballs, fins a  30 punts distribuïts en base 
a:  
b.1) Descripció del procés d’execució de l’obra, valorant la descripció detallada de l’execució 
dels treballs (fins a 20  punts) 
b.2) Justificació del Pla d’obres i termini d’execució (fins a 10 punts), valorant els següents 
conceptes:   

b.2.1) Pla de Treballs (fins 2 punts) 
b.2.1) Congruència entre el termini i pla d’obres expressat en setmanes (fins 8 punts) 

 
4.   Pressupost de licitació:  import màxim de 654.245,08 €, IVA no inclòs.  

 
5. Garantia: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA. 
   
6. Obtenció de la documentació i informació: 

a) Per internet al web www.tecnocampus.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a 
Fundació Tecnocampus, avinguda d’Ernest Lluch, núm. 32, edifici universitari, Mataró. Telèfon 93 
169 65 00, Fax 93 169 65 05. 

b) Data límit per a l’obtenció de documentació: Fins al darrer dia establert per a la presentació de 
proposicions. 
  

7. Requisits específics de les persones licitadores: Els que s’estableixen a la clàusula 8) i 10) del Plec 
de clàusules administratives particulars: 



                                               

a) Acreditació de no trobar-se incurs en causa de prohibició o incompatibilitat de contractar amb una 
administració pública, que inclourà la manifestació d'estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  

b) Solvència econòmica i financera, i tècnica i professional: Mitjançant l’aportació del certificat de 
classificació vigent en el grup C, subgrup 4, categoria 3.  

 
c) Només per a empreses estrangeres: Declaració signada pel legal representant, de submissió a la 

jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de 
manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
8. Presentació d’ofertes: Les ofertes es podran presentar en el Registre General de la Fundació 

Tecnocampus, av. Ernest Lluch 32, edifici universitari, c.p.08302 Mataró, laborables, de dilluns a 
divendres de 9 a 14h., així com a qualsevol oficina de Correus, si bé en aquest últim cas caldrà 
efectuar la comunicació mitjançant correu electrònic a licitacions@tecnocampus.cat el mateix dia de 
la presentació.  
 

9. Documentació a presentar: La que s’especifica en la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives 
 
10. Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació de 

l’anunci al perfil del contractant. 
 
11. Obertura de proposicions:  La Mesa es reunirà per analitzar la capacitat i solvència de les empreses 

licitadores i l’informe tècnic relatiu a les propostes valorables per mitjà de judici de valor (sobres 1 i 2). 
En sessió pública que oportunament s’informarà als licitadors es donarà a conèixer el resultat de la 
valoració assignada als criteris que depenen de judici de valor i es procedirà a l’obertura del sobre 3. 

 
12. Variants: no s’admeten. 
 
13. Despeses dels anuncis:  A càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
 
Mataró, 27 d’abril de 2017 
El director general, Jaume Teodoro Sadurní 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
 

  


