Núm. d’expedient

SE007000HO2021036

Resolució núm. 0876/2021, d’iniciació i aprovació de l’expedient
Atès que la proposta de la contractació a què es fa referència més avall respon a una
necessitat de la UPC que cal atendre.
Atesa la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i les
prerrogatives que són pròpies del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
RESOLC:
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques per les quals es regirà la contractació següent:
Servei d’impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials
homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
2. Aprovar la despesa corresponent amb un pressupost base estimat de licitació de
300.000,00 €, més 63.000,00 € (21% d’IVA), per un import total de 363.000,00 € a
càrrec de les anualitats pressupostàries següents:
ANUALITAT

IMPORT

2021
2022
2023

44.770,00 €
181.500,00 €
136.730,00 €

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
G/22061/GEN
G/22061/GEN
G/22061/GEN

CENTRE GESTOR
007000
007000
007000

Contractació finançada amb fons europeus: no
3. Disposar que s’iniciï el procés d’adjudicació del procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, d'acord amb l'establert a l’article 156 de la Llei 9/2017, del 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article
44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà del dia de la seva publicació.
El gerent
Per delegació de competència del rector
Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències
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