Resolució d’inici i aprovació de l’expedient de contractació
Dades bàsiques del contracte
Expedient: UPF-2022-0007 – E300900/01-02-22
Tipus de procediment: obert
Objecte: Acord marc per a l’homologació de proveïdors de llibres electrònics per a
la Universitat Pompeu Fabra
Antecedents
1. D’acord amb la memòria justificativa de la directora de la Biblioteca sobre la
necessitat de celebrar l’Acord Marc identificat a l’apartat ‘Dades bàsiques’, amb
el valor estimat següent:
Valor màxim estimat de l’acord marc

208.000,00 €

2. Atès que junt amb la memòria justificativa s’incorpora el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen
aquesta licitació.
3. D’acord amb la proposta del cap de la Unitat de Contractació Administrativa.
Fonaments de dret
I.

Articles 116 i
sector públic,
Directives del
26 de febrer
contractació.

117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
de 2014 (LCSP), sobre l’inici i l’aprovació de l’expedient de

II.

D’acord amb l’article 156 i 220 següents de la LCSP l’adjudicació es realitzarà
mitjançant procediment obert.

III.

En virtut de la delegació de l’exercici de la competència efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 31 de maig de 2021 de delegació de
competències, en el gerent, totes les actuacions inherents a la contractació
administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector públic
atribueix al rector com a òrgan de contractació correspon al gerent d’aquells
contractes d’import inferior a 2.000.000,00 €, IVA exclòs.

Per tot això,
RESOLC:
Primer. Iniciar l’expedient de contractació identificat en l’apartat de dades bàsiques.
Segon. Aprovar l’expedient i els plecs.
Tercer. Acordar l’obertura del procediment d’adjudicació amb la publicació de
l’anunci de licitació.
Quart. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils mes a comptar des del
dia següent de la publicació de la licitació. Alternativament, es pot interposar recurs
contenciós-administratiu davant de la jurisdicció contenciosa-administrativa en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la recepció de la present
notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
Jaume Badia Pujol
Gerent
P.D. Resolució 31 de maig de 2021

