Exp. núm.: URV.N02.00.00 CP 17/17
Resolució del rector de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s’adjudica la segona
subhasta pública a l’alça, amb presentació d’ofertes a sobre tancat, de material
d’impressió (73 equips) propietat de la URV
Atès que la primera subhasta publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 7367 en data 11 de maig de 2017 es va declarar deserta per resolució del rector de la
Universitat de data 26 de juny de 2017, per manca d’ofertes presentades;
Atès que per resolució del rector de data 18 de desembre de 2017 es va incoar l'expedient
corresponent a la segona subhasta pública, a l'alça, mitjançant el procediment de
presentació d'ofertes en sobre tancat, de material d’impressió propietat de la URV (73
equips) amb un pressupost base de licitació de 7.598,06€, IVA exclòs;
Aquesta subhasta es va anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm.
7531 de data 9 de gener de 2018;
D'acord amb l'anunci esmentat, el termini per presentar la documentació especificada en el
plec de condicions que regula el procediment de subhasta finalitzava el dia 26 de gener de
2018 a les 13.30 hores, i la celebració de la l'acte públic d'obertura d'ofertes es va celebrar el
dia 6 de febrer de 2918, a les 09.00 hores;
Vista la proposta de la mesa Mesa, de data 6 de febrer de 2018, constituïda per a la
realització de l’acte públic d’obertura d’ofertes d’aquesta subhasta;
Vistos els articles 93 i següents del Reglament per a l’execució de la Llei de Patrimoni de la
Generalitat, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol;
Vist el plec de condicions que regulen la subhasta;
Per tot el que s'ha exposat i d'acord amb les competències que m'atorga la legislació vigent,
RESOLC1:
Primer: Adjudicar el procediment de subhasta pública per a l’alienació de béns mobles,
consistent en la venda de material d’impressió (73 equips) propietat de la Universitat Rovira
i Virgili a l’empresa GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, SL (B91509281) per un import
de 8.300,00€, IVA exclòs.
Segon. Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de
conformitat amb la proposta de la mesa de contractació d’acord amb el detall següent:
OFIMATICA SALOU, SL (B43703172): L’empresa NO ha subsanat les mancances
detectades en el Sobre A (Documentació general), per la qual cosa resta exclosa de la
licitació.
Tercer: Requerir a l’adjudicatari esmentat perquè, en el termini de 15 dies hàbils posteriors
a la notificació d’aquesta resolució, faci efectiu el preu dels equips i la quantitat corresponent
en concepte de despeses.

Quart: Ordenar la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Perfil del Contractant de la URV i a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
El rector,
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar a partir de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de
reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord
amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

