Àrea: Recerca i Innovació
Expedient: OSU00003/2022
Tipus de procediment: Obert
Objecte: Subministrament d’equipament pel Laboratori de recerca audiovisual i experimentació
sonora i realitat virtual de l’edifici 22@C
Assumpte: Resolució d’aprovació de l’expedient

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT

La Directora de l'Àrea de Recerca i Innovació va detectar la necessitat de realitzar la contractació
de referència, d’acord amb els motius exposats en el seu Informe Justificatiu.
D’acord amb l’exposat en l’Informe Justificatiu de referència, es disposa de crèdit suficient per
atendre les obligacions econòmiques que es deriven per aquesta Universitat del compliment del
contracte objecte del present procediment de contractació. Així mateix, es fa constar que la
quantitat indicada al pressupost bàsic de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut
d’aquesta licitació ha compromès l’òrgan de contractació.
Donades les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions dels articles
131.2 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”),
el procediment d’adjudicació adequat és l’obert.
Atès que s’han aprovat i incorporat a l’expedient els Plec de Clàusules Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte, així com la resta de
documentació exigida per la LCSP.
Un cop examinada la documentació que s’acompanya,

RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert per a l’adjudicació del
contracte de referència.
Segon.- Autoritzar, per la quantitat de 177.991,00 euros (IVA inclòs) en concepte de pressupost
base de licitació i per la quantitat de 147.100,00 euros (IVA exclòs) i 177.991,00 (IVA inclòs) en
concepte de valor estimat del contracte, la despesa que per a la UOC pot representar la
contractació referenciada.
Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques,
així com el Contracte Tipus, que regiran el contracte de referència.
Quart.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació i la publicació de l’anunci de licitació al
Perfil de Contractant de la UOC i, si s’escau, al Diari Oficial de la Unió Europea, per tal que les
empreses interessades puguin presentar les seves proposicions.
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Signa,

Antoni Cahner Monzó
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya
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