MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE
MANTENIMENT D’UN SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA MODEL UPS-12500 MIB/3 MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (ART. 159.6 LCSP)
EXPEDIENT 2022/121
En data 9 de juny de 2022, des de l’Oficina de Contractació s’inicia la tramitació de l’expedient
2022/121 servei de manteniment d’un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda model UPS-12500 MIB/3, a proposta de l’Administradora de Centre de Física i Química de la Universitat de Barcelona de
data 7 de juny de 2022.
a) Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei de manteniment d’un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda
Model UPS-12500 MI-B/3 ubicat al Laboratori de Radiologia Ambiental de la Facultat de Química de
la Universitat de Barcelona.
b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació
El sistema d’alimentació ininterrompuda per al que se sol·licita el manteniment es va posar en
funcionament l’any 1996. En ser un equip molt antic és convenient que es realitzi un manteniment
anual per assegurar-ne un funcionament correcte que, d’una banda, permeti garantir l’estabilitat i
subministrament continu del corrent elèctric en cas d’un tall de corrent i, d’una altra, eviti qualsevol
incident com podria ser un conat d’incendi.
c) Duració del contracte i pròrrogues:
El contracte inicial és d’1 any prorrogable un any més.
d) Valor estimat del Contracte (VEC):
El valor estimat del contracte és de 2.417,58 euros IVA exclòs (inclou l’import màxim inicial més el
20% de modificació per reparacions no previstes del contracte; així com, un any més de pròrroga).
e) Pressupost base de licitació
Pressupost màxim de licitació: 1.098,90 euros a la qual s’ha d’aplicar un IVA del 21% per import
IVA 230,77 euros amb un import total de 1.329,67 euros.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta a aquests imports. Així, restaran exclosos
els licitadors que presentin ofertes que superin els preus indicats.
Autorització de la despesa: 300119930 de 9 de juny de 2022.
f)

Proposta de tramitació i procediment

Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert simplificat abreujat, de
conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
En virtut de la delegació de l'exercici de la competència en matèria contractual, efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 13 de gener de 2021.
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Queda justificada la necessitat de celebrar la contractació d’un servei de manteniment d’un Sistema
d’Alimentació Ininterrompuda model UPS-12500 MI-B/3, expedient 2022/121 i s’ordena la seva
tramitació per procediment obert simplificat abreujat i via ordinària.
Barcelona,

Brugués Palmero Soriano
Administradora de Centre de Física i Química
Òrgan de Contractació (p.d.13/1/2021)
Contra aquesta Resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a l’article 123 i següents de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. Interposat l’esmentat recurs, en
cap cas es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.
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