
 
 

Núm. d’expedient  SU102000CO2021006 
 
Procediment d'adjudicació obert – Feb 2021 
 
SUBMINISTRAMENT 
 
Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament de 
laboratori per als laboratoris del grup fotovoltaic a la planta 4 de 
l’edifici C del Campus Diagonal-Besòs de la UPC 
 
 
Núm. d’expedient  SU033004AM2020082 
 
Procediment d'adjudicació obert – Feb 2021 

 
 
Pressupost base de licitació:   
 
93.951,14 € preu base al qual s’hi ha d’afegir 19.729,74 €, corresponent al 21 % de 
l’IVA, que suma un import total de 113.680,88 €. 

 
Unitat promotora: Servei d’Infraestructures 

 

Criteris d'adjudicació: 

 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de  

valor .....................................................................................................  40  punts 
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica  ..........................................    60  punts 

 
TOTAL ......................................................................................................  100 punts 
 
 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: 

 
1) Valoració projecte presentat 22 punts 

         
Proposta solució global  10 punts 
 
Es valorarà funcionalitat, ergonomia i modularitat de la proposta. 
        
 Flexibilitat de la solució proposada  6 punts 
 
Es valorarà la flexibilitat de la proposta (taules i estructures tècniques) a possibles canvis tant de 
distribució com dels serveis que suporten. 



 
 
    
Funcionalitat de les instal·lacions aèries 6 punts 
 
Es valorarà funcionalitat, ergonomia, flexibilitat de les instal·lacions aèries a possibles canvis tant 
de distribució com dels serveis que suporten.  
  
 

2) Valoració tècnica i funcional de les vitrines de gasos 12 punts 
 
Es valorarà l'ergonomia, eficiència energètica, millores en la seguretat i en els 
requisits mínims exigits. 
 

3) Valoració tècnica i funcional de l’armari de seguretat 6 punts 
 

Es valorarà distribució, optimització interna de l’espai, funcionalitat i millores en 
la seguretat i en els requisits mínims exigits. 
 

 
II. Criteris avaluables de forma automàtica 
 

1) Oferta econòmica: 48 punts 
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a 
l’oferta més econòmica. 
 
A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A 
la resta d'ofertes, s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord 
amb la fórmula següent:  
 
Puntuació =  Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica 
                                     Preu de l'oferta que es puntua    

 
En cas que alguna proposta econòmica presenti un preu (o dada)  igual a zero (0) 
a efectes del càlcul que en el seu cas s'estableixin, s'aplicarà un valor de 0'01. 

 
 
2) Garantia per cada any addicional als 2 exigits: fins 12 punts 
 
La distribució dels punts es farà de la manera següent: 
 
3r any de garantia  addicional ................. 6 punts 
4t any de garantia  addicional ................. 6 punts 
 
La garantia ha d’incloure tots els productes ofertats incloent mà d’obra i 
recanvis durant el període ofertat. 

  
 

 
Servei de Contractació Administrativa i Compres 
 

Actualitzat a: 10 de febrer de 2021 

 


