Exp. UdG-2022-0006
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 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
Atès que per resolució de data 17 de maig de 2022 es va autoritzar la incoació de
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat 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 de la
Universitat de Girona (CPV 22852000-7).
Atès que el dia 7 de juny de 2022 a les 14 hores va acabar el termini per presentar
les proposicions econòmiques a la licitació esmentada en el primer paràgraf i, una
vegada descarregades les documentacions de les empreses presentades, es
constata que GERSA INFORMÁTICA SL ha incomplert les condicions establertes en
el plec de clàusules administratives particulars. En concret l’incompliment es detecta
en l’import ofert que estava establert en el plec de clàusules, així com a l’anunci de
licitació amb un import màxim de 30.165,00 euros (IVA exclòs) i l’ofert pel licitador és
de 31.770,35 euros (IVA exclòs) superant per tant l’import màxim de licitació.
Vist el que disposen els articles 100, 151, 157 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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), de
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que regeix per a la
contractació esmentada i vist l’informe emès per la cap del Servei de Publicacions, de
data 10 de juny de 2022, amb la valoració de l’oferta admesa, d’acord amb l’aplicació
dels criteris del plec (s’adjunta a aquesta resolució).
Vist el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual 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), atès que s’han complert els tràmits necessaris per a
l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert simplificat abreujat 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.- Excloure l’empresa GERSA INFORMÁTICA SL per no complir amb les
condicions econòmiques de la licitació establertes en el plec de clàusules
administratives particulars, en concret per haver superat l’import màxim de licitació
del contracte.
Segon.- Adjudicar 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 a favor de l’empresa EDICIONES ABRAXAS SL per un
import de:
Preu IVA exclòs ........ vint-i-nou mil sis-cents noranta-set euros (29.697,00 €)
IVA 21% ................... sis mil dos-cents trenta-sis euros amb trenta-set cèntims
(6.236,37 €)
Total IVA inclòs ........ trenta-cinc mil nou-cents trenta-tres euros amb trenta-set
cèntims (35.933,37 €).
Termini d’execució:
- Carpetes model general: fins el dia 9 de setembre de 2022
- Carpetes model centres adscrits: fins el dia 16 de setembre de 2022.
Millores ofertes: cartró 100% reciclat, fabricat amb fibres procedents de paper postconsum (a partir de paper usat) amb ecoetiqueta, tintes amb ecoetiqueta i embalatge
amb capses de cartró reciclat 100% post-consum amb >50% de fibres procedents de
pre-consum.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.
Quart.- Autoritzar la formalització del contracte mitjançant la signatura d’acceptació
pel contractista de la resolució d’adjudicació [article 159.6 g) de la LCSP].
Com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document amb data
d'efectes de l'última signatura.
Per autorització del rector:
El gerent
Resolució del rector de 07.02.2022
Josep Maria Gómez i Pallarès
Empresa: EDICIONES ABRAXAS SL
NIF: B61222055
Representant: Joan Auladell Sibina
Signatura:

Amb la signatura de la present resolució d’adjudicació el contractista dona la seva
conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquest expedient i es sotmet als preceptes de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva execució
immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
notificació d'aquesta resolució, tal i com disposa l'art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de
reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que el va dictar. En aquest cas no cabrà
interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat en tant no recaigui resolució
expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el disposat en els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

