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Resolució núm.  /2022, d’iniciació i aprovació de l’expedient de
Sistema de test de xarxes de telefonia mòbil apte per a 5G
Atès que la proposta de la contractació a què es fa referència més avall respon a una
necessitat de la UPC que cal atendre.
Atesa la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i les
prerrogatives que són pròpies del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
RESOLC:
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques per les quals es regirà la contractació següent:
Subministrament d’un equip de test de xarxes de comunicacions mòbils LTE i 5GNR
per a l’ Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona
(ETSETB).
2. Aprovar la despesa corresponent amb un pressupost base de licitació de 26.118,55
€, més 5.484,90 € (21% d’IVA), per un import total de 31.603,45 € a càrrec de
l’anualitat pressupostària següent:
ANUALITAT

IMPORT

2022

31.603,45 €
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Contractació finançada amb fons europeus: No
Fons propis de la UPC: Convocatòria ajuts d’equipament docent obsolet 2021
3. Disposar que s’iniciï el procés d’adjudicació del procediment obert simplificat
abreujat, d'acord amb l'establert a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
Aquesta resolució és definitiva i esgota la via administrativa, i pot ser impugnada
mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, sense perjudici de la possibilitat d’interposar
potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar a partir del dia següent a la seva publicació.
El director de l’Àrea d’Economia
Per delegació de signatura del gerent
Resolució 704/2020, de 28 d’abril, del gerent de delegacions de signatura
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