Exp. UdG-2022-0003
RESOLUCIÓ D’INCOACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
I DISTRIBUCIÓ DE 15.630 CARPETES PER ALS ESTUDIANTS DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA (CENTRES PROPIS I CENTRES ADSCRITS) PER AL
CURS ACADÈMIC 2022/2023. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al subministrament i distribució
de 15.630 carpetes per als estudiants de la Universitat de Girona (centres propis i
centres adscrits) per al curs acadèmic 2022/2023 (CPV 22852000-7) tal i com es
desprèn de l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte emès per la cap del Servei
de Publicacions en data 3 de març de 2022.
Alhora, donant compliment al que estableix l’article 116 de la LCSP en relació amb
els aspectes que cal justificar adequadament a l’expedient, es fa constar el següent:
a) El procediment de licitació que s’escull és el del procediment obert simplificat
abreujat atès el valor estimat del contracte (VEC), atesa l’agilitat que suposa i
perquè únicament hi ha criteris d’adjudicació matemàtics.
b) S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència tècnica o professional, i
econòmica i financera de conformitat amb l’article 159.6.b).
Pel que fa als criteris d’adjudicació, atès que si es compleixen els requeriments
tècnics les ofertes són indestriables, únicament s’estableixen criteris econòmics
basats en el preu ofert i en la millora en relació amb la sostenibilitat dels materials.
Pel que fa al preu, la fórmula escollida aplica un criteri de càlcul lineal i uniforme
de la puntuació dels licitadors (màxim 70 punts), per a la millora en relació amb la
sostenibilitat dels materials s’aplica un escalat fins a un màxim de 30 punts.
Així mateix, pel que fa a les condicions especials d’execució que s’estableixen,
s’ha optat per demanar que els licitadors acreditin el compliment del manteniment
o millora dels valors mediambientals que puguin veure’s afectats per l’execució
del contracte.
c) El valor estimat d’aquest contracte és el mateix de la licitació, 27.000 euros, IVA
exclòs, atès que no es preveu cap modificació de contracte.
d) La necessitat a la qual es pretén donar resposta mitjançant aquesta contractació
és la de subministrar carpetes per estudiants per al curs acadèmic 2021/2022 en
els termes que explicita l’informe de necessitat i idoneïtat emès en data 3 març
de 2022 per la cap del Servei de Publicacions, incorporat a l’expedient. La seva
relació amb l’objecte del contracte és directa, clara i proporcional.
e) Aquest contracte no es divideix en lots atès que es vol garantir la unificació en els
resultats de fabricació, de manera que totes les carpetes presentin els mateixos
acabats i tintades, i els criteris d’eficiència avalen reduir els costos associats al
procés d’entrada a màquines a una única entrada, d’acord amb el s’expressa a la

proposta de contractació emesa en data 3 març de 2022 per la cap del Servei de
Publicacions, incorporada a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la que 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), 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 Decret 401/2021, de 14 de desembre, de
nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 8564, de 16 de
desembre de 2021)
RESOLC:
Primer.- Aprovar la incoació de l’expedient de contractació per al subministrament i
distribució de 15.630 carpetes per als estudiants de la Universitat de Girona (centres
propis i centres adscrits) per al curs acadèmic 2022/2023 mitjançant procediment
obert simplificat abreujat i tramitació ordinària.
Segon.- No s’estableix divisió per lots, opció prevista a l’art. 99.3 del LCSP, d’acord
amb la justificació exposada per la cap del Servei de Publicacions en la proposta de
contractació emesa en data 3 març de 2022 incorporada a l’expedient.
Girona, 29 de març de 2022
Per autorització del rector:
El gerent
Resolució del rector de 07.02.2022

Josep Maria Gómez i Pallarès

