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CRONOGRAMA PROCEDIMENT OBERT  
NO HARMONITZAT 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 
 
Obres: 
< 5.382.000 € (IVA exclòs) 
  
Subministraments i Serveis: 
< 215.000 € (IVA exclòs) 
 

 

 

M
ES

 1 1. El Servei de Contractació i 
Compres valida la fitxa d'inici de 
l'expedient i la documentació 
facilitada per la Unitat promotora 
de la contractació.

2. Elaboració del plec de 
clàusules administratives, la 
resolució d’inici i l’anunci de 
licitació.

3. Publicació de l’anunci de 
licitació al Perfil de Contractant de 
la UPC, ubicat a la Plataforma de 
Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (PSCP). 
El termini de presentació d'ofertes 
és com a mínim 15 dies en 
subministraments i serveis, i 26 
dies en obres.

M
ES

 2 4. Finalitza el termini de 
presentació d'ofertes de la 
licitació.

5. Obertura del sobre 1 
(documentació administrativa) i 
sobre 2 (criteris sotmesos a judici 
de valor) a la Mesa de 
Contractació de la UPC.

6. Es lliura la documentació del 
sobre 2 al responsable del 
contracte per a la seva valoració i 
emissió del corresponent informe.

7. La Mesa de Contractació 
aprova l'informe de valoració del 
sobre 2.

M
ES

 3 8. Obertura del sobre 3 (oferta 
econòmica i criteris avaluables de 
forma automàtica).

9. Es lliura la documentació del  
sobre 3 al responsable del 
contracte per a la seva valoració i 
emissió del corresponent informe i 
proposta d'adjudicació.

10. La Mesa de Contractació 
eleva la proposta d'adjudicació a 
l'òrgan de contractació.

11. Requeriment de documentació 
a l'empresa proposada com a 
adjudicatària. Termini per a la 
presentació d'aquesta 
documentació: 10 dies hàbils. 
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M
ES

 3
'5 12. Resolució d'adjudicació i la 

seva notificació a l'adjudicatari i no 
adjudicataris. 

13. Publicació de l'adjudicació al 
Perfil de Contractant de la UPC 
ubicat a la Plataforma de 
Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (PSCP).

En cas de contractes amb VEC 
inferior a 100.000 euros (IVA 
exclòs):
14. Formalització del contracte: 
signatura del document per part 
de l'adjudicatari i de la UPC, dins 
del termini de 15 dies hàbils des 
del dia següent a la notificació de 
la resolució d'adjudicació.

M
ES

 4 En cas de contractes amb VEC 
superior a 100.000 euros (IVA 
exclòs):
14. Una vegada notificada la 
resolució d'adjudicació, s'inicia el 
còmput del termini de 15 dies 
hàbils abans no es pugui 
formalitzar el contracte, atès que 
els procediments amb VEC 
superior a 100.000 euros són 
susceptibles d'interposició del 
recurs especial en matèria de 
contractació.

15. Formalització del contracte: 
signatura del document per part 
de l'adjudicatari i de la UPC

O
BS

ER
VA

CI
O

N
S

No s'inclou en aquest calendari 
el temps que la Unitat 
promotora de la contractació 
necessiti per emplenar la fitxa 
d'inici d'expedient i preparar 
documents (plec tècnic, criteris 
de valoració, documents 
comptables, etc.).

El Servei de Contractació i 
Compres procedirà a publicar la 
licitació en el moment que la 
documentació i informació 
necessària estigui completa i 
validada.


