Resolució
de 9 d’abril de 2021, de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), per la qual
es nomena la Mesa de contractació de l’expedient de contractació. Exp. 10-2021.

Antecedents
Atesa la necessitat de portar a terme el contracte de subministrament i instal·lació
d'una nova infraestructura de servidors i emmagatzematge per a substituir la
infraestructura actual que garanteix els recursos generals d'Informàtica de l'Institut,
feta pel Sr. Jorge Pérez com a Tècnic de la Unitat d’IT de l’Institut Català d’Investigació
Química, amb data 15 de març de 2021 i el document de certificació de crèdit emès
pel Responsable Financer de l’Institut amb data de 22 de març de 2021.
Als efectes de proposar l’oferta que disposi de la millor relació qualitat-preu en el
contracte de subministrament i instal·lació d'una nova infraestructura de servidors i
emmagatzematge per a substituir la infraestructura actual que garanteix els recursos
generals d'Informàtica, per l’Institut Català d’Investigació Química, pel procediment
obert d’adjudicació.
Atesa la resolució de l’òrgan de contractació per la qual s’aproven els Plecs de
Clàusules Administratives i els Plecs de Prescripcions Tècniques amb data 9 d’abril de
2021.
Fonaments Jurídics
D’acord amb el que disposa l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, com a òrgan de contractació i en virtut de les facultats
atorgades,
RESOLC
Primer: Nomenar els següents membres de la Mesa de Contractació per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte:
Presidenta:
Secretari:
Vocals:

Dra. Laia Pellejà Puxeu, Directora Administrativa i de Comunicació.
Sr. Lluís Ballester, Responsable de la Unitat de Compres i Contractació.
Sr. Angel Mosquera, Responsable de la Unitat d’IT.
Sr. Xavier Amorós, Tècnic de la Unitat de Compres i Contractació.
Sr. Ezequiel Soldevila, Responsable Financer.
Sra. Sara Garcia, Assessoria Legal.

Segon: Comunicar la present resolució al President, al Secretari i a la resta de
membres de la mesa de contractació.
Tercer: Publicar aquest acord al perfil de contractant de l’ICIQ.

Dr. Emilio J. Palomares Gil
Òrgan de contractació
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

