Exp. UdG-2021-0009
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT
DE PUNTS D’ACCÉS PER A L’ACTUALITZACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA XARXA
SENSE FILS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
Atès que per resolució de data 22 de setembre de 2021 es va autoritzar la
incoació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat per al subministrament de punts d’accés per a l’actualització i ampliació
de la xarxa sense fils de la Universitat de Girona (CPV 32420000-3).
Vist el que disposa l’article 151, 157 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de
2017), de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que
regeix per a la contractació esmentada i vist l’informe emès pel responsable
tècnic del Servei Informàtic, de data 8 de novembre de 2021, amb la valoració
de l’oferta, d’acord amb l’aplicació del criteri d’adjudicació del plec de clàusules
(s’adjunta a aquesta resolució).
Vist el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de 2017), atès que s’han complert
els tràmits necessaris per a l’adjudicació del contracte mitjançant procediment
obert simplificat abreujat en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes
pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord
GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la
Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm.
5897, de 9 de juny de 2011) i, pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre,
de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29
de desembre de 2017)
RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de punts d’accés per a
l’actualització i ampliació de la xarxa sense fils de la Universitat de Girona a favor
de l’empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. per un import de:
Preu IVA exclòs ... trenta-nou mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-cinc
cèntims (39.633,55 €)
IVA 21% .............. vuit mil tres-cents vint-i-tres euros amb quatre cèntims
(8.323,04 €)
Total IVA inclòs ... QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (47.956,59 €).

Termini d’execució: 1 mes. Termini de garantia: 3 anys a comptar a partir de
l’acta de recepció de l’objecte contractual.
Segon.- Notificar la present resolució a les persones interessades.
Tercer.- Autoritzar la formalització del contracte mitjançant la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació [article 159.6 g) de la
LCSP].
Com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document amb data
d'efectes de l'última signatura.
Girona, 23 de novembre de 2021
Per autorització del rector:
El gerent en funcions
Resolució del rector de 03.05.2018
Josep Maria Gómez i Pallarès
Empresa: TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.
NIF: A78053147
Representant: Jorge Giné Prades
Signatura:

Amb la signatura de la present resolució d’adjudicació el contractista dona la
seva conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquest expedient i es sotmet als preceptes
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva
execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la notificació d'aquesta resolució, tal i com disposa l'art. 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs
de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que el va dictar. En aquest cas no
cabrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat en tant no recaigui
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el disposat en els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

