RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUPORT TÈCNIC, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LES LLICÈNCIES SOFTWARE I
HARDWARE, I DEL SERVEI D’EMMAGATZEMATGE DE CINTES MAGNÈTIQUES PER A
L’IRB BARCELONA
I.- Vist l’expedient instruït per a la contractació del servei de suport tècnic,
manteniment i actualització de les llicències de software i hardware dels equips de
l’IRB Barcelona, i del servei d’emmagatzematge de cintes magnètiques
II.- Vistos els informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient de contractació
relatius a la justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de
licitació i valor estimat del contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de
selecció, adjudicació i condicions especials d’execució.
III.- Vist que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa
d’aplicació per tal d’entendre completat l’expedient de contractació.
Per tot l’anterior, la Sra. Margarida Corominas Bosch, en la seva qualitat d’òrgan de
contractació de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB BARCELONA), RESOL:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de suport tècnic, manteniment
i actualització de les llicències de software i hardware dels equips de l’IRB Barcelona,
i del servei d’emmagatzematge de cintes magnètiques amb un pressupost de licitació
de 19.390 euros (IVA no inclòs), així com els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment de contractació obert simplificat d’acord
amb els apartats 1 a 4 de l’article 159 de la LCSP.
Quart.- Ordenar la publicació de la present resolució al perfil de contractant i que la
licitació sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.
Barcelona, 8 de novembre de 2019
Margarida Corominas Bosch
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