Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Notificació resolució ampliació termini execució contracte
Unitat Promotora : Direcció
d’aprovisionament i Seguiment de la
Contractació

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contracte : Contracte Públic
Tipus : Subministrament

Criteris d’adjudicació: Únic

Expedient : CTTI-2021-106

Procediment : Obert harmonitzat

Títol: Subministrament d’ordinadors per l’àmbit de l’Administració de Justícia del Departament
de Justícia.

Valor estimat del contracte (s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució:

Import base €

IVA €

Import total €

2.515.521,80
2.515.521,80

528.259,58

3.043.781,38

2 setmanes des de la seva formalització

Antecedents de fet
En data 23 de desembre de 2021, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya (en endavant, CTTI) i l’empresa Bechtle
Direct, S.L.U., van signar el contracte de subministrament d’ordinadors per l’àmbit de
l’Administració de Justícia del Departament de Justícia (Exp. CTTI-2021-106), amb un
import d’adjudicació de 1.896.414,45 euros (IVA no inclòs) i una durada de 2 setmanes
a comptar des del 21 de desembre de 2021.
En data 18 de gener de 2022, l’empresa Betchle Direct, S.L.U. presenta escrit sol·licitant
l’ampliació del termini del contracte per no haver pogut acomplir amb els terminis
establerts en el contracte com a conseqüència de causes alienes a l’empresa. Consten
en l’escrit presentat la justificació de les causes que han ocasionat l’endarreriment de
l’execució del contracte, les quals han estat valorades pel responsable del contracte de
data 18 de febrer de 2022.
Vista la Nota de la Direcció de Serveis Jurídics del CTTI de data 25 de febrer de 2022
sobre la sol·licitud efectuada per l’empresa Bechtle Direct, S.L.U., de la qual es desprèn
la viabilitat jurídica d’efectuar l’ampliació de conformitat amb la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic.
Fonaments de dret
Vistos els articles 193 i 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
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Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Vist l’article 100 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP) aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
En, virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em
son conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de
contractació, en el seu acord de 20 de juliol de 2021. Així com la delegació de les
facultats en la figura del director gerent per actuar com a òrgan de contractació en relació
amb les contractacions amb un pressupost de licitació igual o inferior a 3 milions d'euros,
IVA exclòs, en el seu acord de 25 de maig de 2016.
RESOLC
Primer. Autoritzar l’ampliació del termini d’execució del contracte de Subministrament
d’ordinadors per l’àmbit de l’Administració de Justícia del Departament de Justícia: CTTI2021-106, fins el 4 de març de 2022, sense que repercuteixi econòmicament en l’import
adjudicat ni en el règim de facturació establert.
Segon. Notificar a Bechtle Direct S.L.U., com a empresa contractista del
subministrament, la present resolució.

Per delegació,

Xavier Milà i Vidal
Director Gerent
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
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