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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE
MANTENIMENT D’UN SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA MODEL UPS-12500 MIB/3 MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (ART. 159.6 LCSP)
EXPEDIENT 2022/121
Justificada la necessitat de contractar un servei de manteniment d’un Sistema d’Alimentació
Ininterrompuda model UPS-12500 MI-B/3, a proposta de l’Administradora de Centre de Física i
Química de la Universitat de Barcelona de data 7 de juny de 2022.
De conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
de sector públic.
En virtut de la delegació de l’exercici de la competència en matèria contractual, efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 13 de gener de 2021.
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació d’un servei de manteniment d’un Sistema
d’Alimentació Ininterrompuda model UPS-12500 MI-B/3, expedient 2022/121 junt amb els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Segon.- Aprovar la despesa de 1.098,90 euros a la qual s’ha d’aplicar un IVA del 21% per import
IVA 230,77 euros amb un import total de 1.329,67 euros.
Tercer.- Acordar l’obertura de la fase de licitació mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Quart.- Ordenar la publicació d’aquesta licitació en el perfil del contractant de la Universitat de
Barcelona
Barcelona,

Brugués Palmero Soriano
Administradora de Centre de Física i Química
Òrgan de Contractació (p.d.13/1/2021)
Contra aquesta Resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a l’article 123 i següents de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. Interposat l’esmentat recurs,
en cap cas es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.
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