Resolució d’incoació i aprovació de l’expedient

E-300700/05-05-18 DAM4

Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient: E-300700/05-05-18 DAM4
Procediment: basat d’Acord marc
Objecte: Serveis de consultoria i desenvolupament de solucions d’intel·ligència de
negoci que inclouen les tecnologies PowerBI, QlikView, PENTAHO i Tableau per a
la Universitat Pompeu Fabra
Antecedents
1. D’acord amb l’informe justificatiu del cap del Servei d’Informàtica sobre la
necessitat de contractar el servei indicat a l’apartat de dades bàsiques del
contracte basat en el lot 5 de l’Acord marc d’homologació de proveïdors per a la
prestació de serveis prestació de serveis de desenvolupament de software
adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) mitjançant
el seu Expedient 18/11 (en endavant, Acord marc 18/11).
2. D’acord amb el document de licitació (invitació) del cap de la Unitat de
Contractació Administrativa.
3. D’acord amb la proposta del Gerent.
Fonaments de dret
1. Articles 116 i 221 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
(LCSP), norma aplicable en l'adjudicació dels contractes basats en un Acord marc.
2. En virtut de l’exercici com a òrgan de contractació, efectuada pel rector mitjançant
resolució de data 21 de setembre de 2018, modificada per la resolució de 7 de
gener de 2019.
RESOLC
a) Incoar l’expedient de contractació indicat a l’apartat dades bàsiques pels imports
següents:

Pressupost sense IVA i valor estimat
IVA
Pressupost base amb IVA

46.210,00 €
9.704,10 €
55.914,10 €

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent de la Universitat per fer
front a les despeses derivades d’aquest contracte per a l’exercici 2019.
b) Aprovar l’expedient
d’adjudicació.
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Ramon Villanova Fortuny
Vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària
P.D. Resolució 7 de gener del 2019
Barcelona, a 16 d’octubre del 2019
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