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Contracte de serveis consistent en l’organització de la “Diplomatura de Postgrau en contractació
administrativa i gestió dels serveis públics II (2016-2017)”.
1. Objecte
Contracte de serveis consistent en l’organització de la “Diplomatura de Postgrau en contractació
administrativa i gestió dels serveis públics II (2016-2017)”.

2. Data de formalització
31 de maig de 2016

3. Duració
La formació s’iniciarà al mes d’octubre de l’any 2016 fins a la finalització de la diplomatura del Postgrau,
al juny de l’any 2017.
4. Import de licitació i d’adjudicació
La dotació pressupostària màxima per al contracte de serveis és de 50.000€ (IVA exclòs).

5. Procediment utilitzat per a contractar
El procediment utilitzat és el contracte negociat sense publicitat d’acord amb el “Protocol d’actuació de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques sobre transparència, eficàcia i eficiència en matèria de
contractació”
Són els contractes d’import superior a 18.000 € i igual o inferior a 50.000 €, sense comptar l’IVA; a
aquests contractes cal convocar a un mínim de tres empreses idònies per realitzar els treballs,
elaborant, quan sigui necessari per especificar la demanda, un plec de condicions simplificat; l’ACM
podrà negociar qualsevol aspecte del contracte amb els licitadors, i durant el curs de la negociació
vetllarà perquè tots els licitadors rebin el mateix tracte i no facilitarà informació de forma
discriminatòria; si per valorar les proposicions s'han de tenir en compte criteris diferents als del preu, el
responsable del procediment pot sol·licitar, abans de formular la seva proposta d'adjudicació, tots els
informes tècnics que consideri precisos; i el responsable del procediment ha d’elaborar una taula
comparativa de les ofertes i proposar l'adjudicació del contracte a l'oferta que resulti més avantatjosa.

6. Nombre de licitadors participants en el procediment
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Lleida
Universitat de Vic

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
acm@acm.cat
www.acm.cat

7. Criteris d’adjudicació
D’acord amb el plec del contracte, el criteri d’adjudicació és la millor oferta econòmica.

8. Quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives
LICITADORS
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Lleida
Universitat de Vic

9. Identitat de l’adjudicatari
Universitat Autònoma de Barcelona

OFERTA ECONÒMICA
47.051€
47.750€
49.560€
No ha presentat oferta

