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Resolució d’incoació i aprovació de l’expedient
Antecedents
1. D’acord amb la memòria justificativa del cap del Servei d’Informàtica de data 3
de juliol de 2019 sobre la necessitat de contractar el “subministrament i
instal·lació dels equips de vídeo, so i estructures metàl·liques, per dotar de serveis
audiovisuals l’espai de l’àrea Tallers del Campus del Poblenou de la Universitat
Pompeu Fabra, distribuït en 2 lots” basat de l’Acord Marc d’homologació de
proveïdors d’equips audiovisuals i serveis associats per a les entitats que integren
el grup de compra, promogut pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC) mitjançant el seu expedient 16/31 (en endavant, Acord Marc 16/31).
2. D’acord amb el document de licitació (invitació) del cap de la Unitat de
Contractació Administrativa de data 4 de juliol de 2019.
3. Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent de la Universitat per fer
front a les despeses derivades d’aquest contracte per a l’exercici 2019.
4. D’acord amb la proposta de Gerència de data 4 de juliol de 2019.
Fonaments de dret
1. Article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),
disposició transitòria 1.5 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 i Acord Marc 16/31, sobre aprovació de l’expedient de
contractes basats d’acord marc.
2. En virtut de l’exercici com a òrgan de contractació, efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 21 de setembre de 2018, modificada per la resolució
de 7 de gener de 2019.
RESOLC
a) Incoar l’expedient de contractació del “subministrament i instal·lació dels equips
de vídeo, so i estructures metàl·liques, per dotar de serveis audiovisuals l’espai
de l’àrea Tallers del Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (lots 1
i 2)” promogut pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC),
expedient núm. 16/31, per un pressupost de licitació (IVA exclòs) de VUITANTACINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (85.801,22€)
dividit en dos lots:
-

Lot 1 Subministrament i instal·lació d’equips d’aules per a la sala Tallers del
Campus Poblenou: SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS (79.636,22€), IVA exclòs.

-

Lot 2 Subministrament i instal·lació d’equipament divers d’enregistrament i
gravació per a la sala Tallers del Campus Poblenou: SIS MIL CENT-SEIXANTA
CINC EUROS (6.165,00€), IVA exclòs.
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b) Aprovar l’expedient, la despesa i acordar l’apertura del procediment d’adjudicació.

Ramon Villanova Fortuny
Vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària
PD: Resolució de 7 de gener de 2019
Barcelona, a 4 de juliol de 2019
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