RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
EXPEDIENT 2021/192
En data 21 de desembre de 2021 la gerenta de la Universitat de Barcelona va aprovar
l’expedient 2021/192 per a l’adjudicació del contracte del subministrament de la roba
esportiva per als participants de la Lliga universitària de Barcelona i les equipacions de les
seleccions esportives de la Universitat de Barcelona
D’acord amb la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació de data 28 de febrer de
2022, per a adjudicar el contracte a l’empresa CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN SL B55297683 atès que la seva oferta és correcta i adequada per a la realització de l’objecte
del contracte de conformitat amb els criteris d’adjudicació fixats en el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i el que es disposa al plec de
clàusules administratives particulars per a procedir a l’adjudicació de l’esmentada
contractació.
En virtut de la delegació de competències en matèria contractual per resolució del rector de
13 de gener de 2021.

RESOLC

Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament de la roba esportiva per als
participants de la Lliga universitària de Barcelona i les equipacions de les seleccions
esportives de la Universitat de Barcelona, expedient 2021/192, a l’empresa CUSTOMIFY
PERSONALIZACIÓN SL - B55297683, atès que la seva oferta és correcta i adequada per
a la realització de l’objecte del contracte de conformitat amb els criteris d’adjudicació fixats
en el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació
Pels preus unitaris oferts amb un pressupost màxim de 45.152 euros (IVA inclòs).
Segon.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a l’adjudicatari i que la mateixa es
publiqui en el perfil del contractant
Barcelona,

Glòria Matalí Costa
Gerenta de la Universitat de Barcelona
Òrgan de contractació (p.d.13 de gener de 2021)
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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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