
 
 

ANUNCI 
 

1. Entitat adjudicadora:  
a) Organisme: FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
b) Obtenció de la documentació i informació: El Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques es poden aconseguir al perfil del contractant de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, 
a la pàgina web www.fundaciouab.com. 
 
2. Objecte del contracte:  
a) Tipus: Serveis. 
b) Descripció: Procediment de concurrència limitada per a l'adjudicació del contracte de prestació de serveis de gestió 
de nòmines i seguretat social de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
c) Divisió per lots i número de lots/unitats: No. 
d) Termini d’execució: La durada del contracte serà de 2 anys prorrogable anualment fins a un total de 2 anys més, 
establint-se una durada màxima de 4 anys.  
g) Establiment d’un acord marc (si s’escau): No procedeix.  
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si s’escau): No procedeix.  
 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:  
a) Tramitació: Ordinària. 
b) Procediment: Concurrència limitada.  
c) Forma: No harmonitzat.  
d) Subhasta electrònica: No.  
e) Criteris d’adjudicació: Els que s’estableixen al punt 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
4. Condicions econòmiques:  
4. Pressupost base de licitació:    
a) Import net: 48.000,00 € (IVA no inclòs) 
b) Import total: 58.080,00 € (21% IVA inclòs)   
 
5. Valor estimat del contracte: 96.000,00 € (IVA no inclòs). 
 
6.Garanties exigides: 
a) Provisional: No s’exigeix. 
b) Definitiva: El 5% de l’import de licitació (IVA exclòs) (2.400,00€) 
 
7. Requisits específics del licitador: 
a)  Classificació: No s’exigeix. 
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Es sol·liciten els mitjans d’acreditació de la 
solvència econòmica, financera i tècnica, previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
8. Presentació de les proposicions:  
a) Data límit de presentació:  12 de juny de 2013, a les 14 hores.  
b) Modalitat de presentació: Presencialment. 
c) Documentació a presentar: La que consta al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
d) Lloc de presentació de les proposicions: Dependències de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona  (Edifici 
Blanc, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra -Cerdanyola del Vallès). 
e) Lloc i data d’obertura del Sobre 2, que conté la oferta econòmica i els requisits tècnics: Dependències de la 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona  (Edifici Blanc, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra -Cerdanyola del Vallès), el 
dia 18 de juny de 2013, a les 10:00 hores.  
f) Admissió de variants o millores: No s’admeten.  
h) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Durant 60 dies, comptats a partir de la 
data d’obertura de les proposicions econòmiques, conforme el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
 
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, a 3 de juny de 2013 
 
 




