INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT
EFICIÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ

DEL

CONTRACTE

Determinació de la necessitat que es té

-

-

Que la UdG, des del seus inicis, ofereix en el marc del procés de matrícula una
carpeta a tots els estudiants, tant si són de nou ingrés com si ja cursen els seus
estudis a la Universitat de Girona.
Que la UdG ofereix dins dels convenis amb els centres adscrits, i també en el marc
procés de matrícula, una carpeta a tots els estudiants d'aquests centres, els centres
adscrits, tant si són de nou ingrés com si ja hi cursen els seus estudis.
Que aquesta carpeta té una visibilitat màxima i que actua com a element de
marxandatge d'alta eficàcia, alhora que funciona com a “marca mòbil” de la
Universitat de Girona, no solament per la seva presència en l'entorn públic sinó fins
i tot en diversos canals de comunicació.
Que és particularitzada segons una imatge pròpia de la UdG.
Que el Servei de Publicacions és el responsable del disseny de la carpeta de
l'estudiant així com de la resta de campanyes gràfiques.
Que el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants defineix el tiratge de la carpeta.

Idoneïtat del contracte projectat
SEGONS AQUEST ANTECEDENTS
i atès que la Universitat de Girona no disposa de mitjans propis per a la producció i
subministrament de l'objecte de contracte, es fa necessari i idoni l'inici d'una licitació
per tal d'adquirir la xifra de 15.630 carpetes de l'estudiant, segons les prescripcions
indicades al plec de característiques tècniques que s'adjunta.

I

Així mateix es fa constar que es vetllarà pel manteniment dels termes acordats en el
contracte que en resulti fent un seguiment de la seva execució.
L’òrgan de contractació vetllarà per l’eficiència i agilitació de tràmits que la legalitat
vigent preveu i per la facilitat d’accés de les petites i mitjanes empreses a la licitació
del contracte que se sol·licita.
El que es fa constar a Girona, 12 de maig de 2022

Nom i cognoms del signant:
Anna Cabañas Egaña

Càrrec: Cap del Servei de Publicacions

