RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE PER TRÀMIT D’EMERGÈNCIA

Que, tal com s’indica a l’informe emès pel Departament de Tecnologies de la Informació de l’IRTA
en data 5 de maig de 2020, per a fer front a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19 és necessari contractar el subministrament de 80 equips portàtils.
Que, en aplicació de l’article 5 del Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en
matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar
els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, es declara d’emergència la
contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia
del COVID-19.
Que s’ha comprovat que l’empresa contractista reuneix els requisits de capacitat i solvència
necessaris i no està incursa en cap prohibició per a contractar.
Vist el previst a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En virtut de les facultats que m’han estat conferides per a realitzar contractacions d’emergència
per a poder donar resposta a l’epidèmia del COVID-19
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar per tràmit d’emergència el subministrament de 80 equips portàtils a
l’empresa INFOREIN S.A.
Les condicions de l’adjudicació són els següents:
Unitats: 80
Import: 64.328,00 € euros no IVA inclòs (77.836,88 euros IVA inclòs)
SEGON.- Ordenar que s’executi el contracte amb la màxima celeritat i, en tot cas, abans d’un
mes a comptar des de la present resolució. En cas de superar-se aquest termini màxim,
l’adjudicació esdevindrà nul·la de ple dret. Per aquest motiu, s’ordena al Departament que ha
proposat l’adjudicació que, tan bon punt rebi les prestacions, emeti un document on es deixi
constància de la recepció de les mateixes.
TERCER.- Notificar la present resolució de forma immediata a l’empresa adjudicatària, tot deixant
constància de la notificació realitzada.

QUART.- Donar compte de la present resolució als ens fiscalitzadors que correspongui.
I, perquè així consti, signo aquesta resolució
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