ANUNCI de formalització de la contractació d’un subministrament – Exp.
UdG-2021-0009
1. Poder adjudicador
1.1. Nom: Universitat de Girona
1.2. Número d’identificació: ESQ6750002E
1.3. Adreça: Plaça Sant Domènec, 3
1.4. Codi NUTS: ES512
1.5. Número de telèfon: 972 419 815
1.6. Número de fax: -1.7. Adreça electrònica: sepic.contractacio@udg.edu
1.8. Adreça d’Internet: http://www.udg.edu
2. Tipus de poder adjudicador
2.1. Tipus de poder adjudicador: organisme de dret públic
2.2. Principal activitat exercida: educació
3. És una central de compres:

Sí

No

4. Codis CPV
4.1. Codis CPV de l’objecte de licitació: 32420000-3
4.2. Codis CPV dels lots de la licitació: no escau
5. Codis NUTS de lloc d’execució
5.1. Codi NUTS de l’objecte de la licitació: ES512
5.2. Lloc d’execució: Universitat de Girona. Edifici Aulari Comú – magatzem
del Servei Informàtic
Domicili: C. Maria Aurèlia Capmany, 40
Localitat i codi postal: 17003 – Girona
5.3. Codi NUTS dels lots de la licitació: no escau
6. Descripció de la licitació
6.1. Naturalesa i abast del servei: subministrament de punts d’accés per a
l’actualització i ampliació de la xarxa sense fils de la Universitat de
Girona
6.2. Lots: no escau
6.3. Descripció de les possibles variants: no s’admeten
6.4. Descripció de les possibles millores: no s’admeten
7. Tipus de procediment d’adjudicació
7.1 Forma de tramitació: ordinària
7.2 Procediment d’adjudicació: obert simplificat abreujat previst i regulat en
l’article 159.6 de la LCSP.
8. Racionalització tècnica de la contractació
8.1. S’aplica un acord marc: no
8.2. S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: no

8.3. S’empra una subhasta electrònica: no
9. Criteris d’adjudicació
Criteris econòmics o quantitatius: preu.
10. Data d’adjudicació del contracte: 1 de desembre de 2021
Data de formalització del contracte: 2 de desembre de 2021
11. Número d’ofertes rebudes
11.1 Número d’ofertes rebudes de PIME: 0
11.2 Número d’ofertes rebudes d’un altre estat membre o tercer país: 0
11.3 Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 1
12. Informació sobre l’adjudicatari o adjudicataris
Nom:
TELEFONICA
SOLUCIONES
DE
INFORMATICA
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U
NIF: A78053147
Adreça: Ronda de Comunicación, s/n, edificio norte 2, 28050 - Madrid
Codi NUTS: ES300
Número de telèfon: Número de fax: Adreça electrònica: Notificacions_universitats@telefonica.com
Adreça d’Internet: https://www.telefonica.com/es
L’adjudicatari és una PIME: no
L’adjudicació ha recaigut en una agrupació d’empreses: no

Y

13. Valor de l’oferta o ofertes seleccionades
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 preu adjudicat ..... quaranta-set mil nou-cents cinquanta-sis euros amb
cinquanta-nou cèntims (47.956,59 €).
14. Valor i proporció dels contractes que es prevegi subcontractar a tercers
No es preveu
15. Informació sobre si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió: no
16. Procediment de recursos
16.1. Nom i adreça de l’òrgan competent en els procediments de recurs:
Universitat de Girona – Plaça Sant Domènec, 3 – 17004 Girona.
16.2. Indicació dels terminis per presentar recursos: 1 mes per a la
interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui i 2
mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu. Veure
clàusula 39 del plec de clàusules.

16.3. Servei que pot facilitar informació sobre la presentació de recursos:
Nom: Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació, Secció de
Contractació
Adreça: Plaça Sant Domènec, 3 – 17004 Girona
Número de telèfon: +34 972418850
Adreça electrònica del servei: sepic.contractacio@udg.edu
17. Dates i referència de publicacions anteriors en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE): no escau
18. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: únicament es publica en el perfil
del contractant
19. Si escau, altres informacions
— Garanties exigides:
o Provisional (import): no escau
o Definitiva: No s’exigeix la constitució de garantia definitiva d’acord
amb l’art. 159.6.f) LCSP
— Qualsevol modificació i/o aclariment posterior que es pugui produir es
publicarà a la mateixa adreça web
Girona, 2 de desembre de 2021
Per autorització del rector:
El gerent en funcions
Resolució del rector de 03.05.2018

Josep Maria Gómez i Pallarès

