ACTA núm EXP-LIC-2022-76718-04

Resolució d’Adjudicació

Subministrament anual de software de serveis Wiris

(EXPEDIENT EXP-LIC 2022-76718)

D’acord amb l’establert en el plec administratiu de l’expedient EXP-LIC-2022-76718
relatiu al Subministrament anual del software de serveis Wiris per part d’UPCnet,
Serveis d’Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.U., que es va
publicar segons la resolució EXP-LIC-2022-76718 de data 21 de gener de 2022, i
d’acord amb el procediment obert, regulat per 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”), i atès que s'han acomplert tots els tràmits procedimentals

necessaris per a l'adjudicació del contracte pel sistema tramitat mitjançant procediment
obert i, d'acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa en data 15 de febrer
de 2022, s'acorda el següent:

Primer.- Adjudicar el contracte corresponent al subministrament del manteniment de
llicències de Wiris, a l’empresa MATHS FOR MORE,S.L. amb NIF B62019716 per la
quantitat total de 11.891,88 € de la qual 9.828,00 €, corresponen al preu del contracte i
2.063,88 € corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Segon.- Notificar aquesta resolució tant a l'adjudicatari com als no adjudicataris i per
tal de donar-li la publicitat necessària, serà inserida en el perfil del contractant, d’acord
amb el procediment obert, regulat per 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”).
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El contracte es formalitzarà en document privat de conformitat amb el que disposa l’Art
153 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”), dins dels quinze
dies hàbils següents des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats.

Barcelona, 15 de febrer de 2022.

Josep Maria Ciervo Ruedas
Òrgan de contractació UPCnet
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