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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ATENCIÓ ALS USUARIS DE
SERVEIS DE TIC's DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
EXPEDIENT 2019/83
En data 7 de juny de 2019, des de !'Oficina de Contractació s'inicia la tramitació de expedient
2019/83 per a la contractació del servei d'atenció als usuaris de serveis TIC's de la Universitat de
Barcelona, vista la proposta d'inici de la cap de la Unitat de Gestió de Serveis de l'Area de
Tecnologies de la lnformació i Comunicació amb el vistiplau del director de l'Area de 6 de juny de
2019.
a) Descrlpció de l'objecte del contracte
L'objecte d'aquest contracte consisteix en la prestació del servei d'atenció als usuaris de la
Universitat de Barcelona.
b) Descrlpció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació
Veure informe adjunt.
e) Durada del contracte I termlni d'execució i prorrogues:
1.- Durada: La durada d'aquest contracte s'estendra pel periode de 12 mesos des de la
formalització del contracte.
2.- Prorroga: Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte per períodes anuals i fins un maxim
de 60 mesas, inclou el contracte inicial.
d) Valor estimat del Contracte (VEC):
El valor estimat d'aquest contracte és de 1.208.677,67€ euros (IVA exclós), el qual inclou les
possibles modificacions i prorrogues.
e) Pressupost base de llcitació
El pressupost maxim de licitació: 225.000 euros(21% IVA inclós), deis quals 185.950,41euros
corresponen a la base imposable i 39.049,59 euros al 21% d'IVA. El licitador no podré formular una
oferta que superi aquest import.
f) Proposta de tramitació I procediment
Aquest expedient es tramitara per via ordinaria i procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb el que disposa l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
D'acord amb alló que disposen els articles 73 i 181 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona.
Queda justificada la necessitat de celebrar la contractació de objecte contracte, a tal efecte s'incoa
expedient 20:19/83 i s'ordena la seva tramitació per procediment obert harmonítzat i via ordinaria.
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