Expedients 21/07 i 21/08

Correcció d'error material de la Resolució d’adjudicació
de la licitació de les revistes electròniques ASSOCIATION
FOR COMPUTING MACHINERY i SCIENCE

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), com a Òrgan de
Contractació, de conformitat amb l’art. 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en base
als següents:

Antecedents
I. En data 23 d’abril es dictà Resolució d’adjudicació dels productes als licitadors, i pel preu, que
s’indica:

• Revistes i/o bases de dades ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY
Digital Library (ACM digital library) a ASSOCIATION FOR COMPUTING
MACHINERY, expedient 21/07, per un preu de $ 89.263,77.
• Revistes i/o bases de dades SCIENCE a AMERICAN ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF SCIENCE (AAAS), expedient 21/08, per un preu de $
50.949,16.I.
II. Advertit error material en la resolució d’adjudicació abans indicada consistent en atorgar a un
producte el preu de l’altre i d'acord amb el que es preveu en l'article 109.2 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que
estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, es
procedeix a realitzar la correcció que s’indicarà.
I a tal efecte,

Resolc

I. Rectificar d'ofici els errors materials, de fet o aritmètics que s’indicaran, procedint a la seva
correcció.

Exps.

21/07 i 21/08

En la pàgina 1 de la Resolució, on diu (esmena tramada en vermell):
•

Revistes i/o bases de dades ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY
Digital Library (ACM digital library) a ASSOCIATION FOR COMPUTING
MACHINERY, expedient 21/07, per un preu de $ 89.263,77.

•

Revistes i/o bases de dades SCIENCE a AMERICAN ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF SCIENCE (AAAS), expedient 21/08, per un preu de $
50.949,16.

Ha de dir:
•

Revistes i/o bases de dades ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY
Digital Library (ACM digital library) a ASSOCIATION FOR COMPUTING
MACHINERY, expedient 21/07, per un preu de $ 50.949,16.

•

Revistes i/o bases de dades SCIENCE a AMERICAN ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF SCIENCE (AAAS), expedient 21/08, per un preu de $
89.263,77.

En la pàgina 2 de la Resolució, on diu: (esmena tramada en vermell)
II. ACORDAR que per a l’accés 2021, segons els productes contractats, els contractistes
facturaran directament a cada partícip els imports següents:
Entitats

ACM

UB

SCIENCE
$ 5.057,30

UAB

$ 21.146,01

$ 5.057,30

UPC

$ 14.119,82

$ 6.551,14

UPF

$ 7.926,03

$ 6.305,22

UdL

$ 8.337,00

$ 4.638,18

UdG

$ 10.712,31

URV

$ 10.712,31

$ 4.638,18

UOC

$ 5.057,30

URL

$ 4.368,18

UIB

$ 5.597,98

$ 4.638,18

UJI

$ 10.712,31

$ 4.638,18

Total

$ 89.263,77

$ 50.949,16
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EXP 18/15

Ha de dir
ACORDAR que per a l’accés 2021, segons els productes contractats, els
contractistes facturaran directament a cada partícip els imports següents:

III.

Entitats

SCIENCE

UB

ACM
$ 5.057,30

UAB

$ 21.146,01

$ 5.057,30

UPC

$ 14.119,82

$ 6.551,14

UPF

$ 7.926,03

$ 6.305,22

UdL

$ 8.337,00

$ 4.638,18

UdG

$ 10.712,31

URV

$ 10.712,31

$ 4.638,18

UOC

$ 5.057,30

URL

$ 4.368,18

UIB

$ 5.597,98

$ 4.638,18

UJI

$ 10.712,31

$ 4.638,18

Total

$ 89.263,77

$ 50.949,16

II. COMUNICAR que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan
que la va dictar, d'acord amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o ser
impugnada directament en via contenciós-administrativa davant del Jutjat contenciósadministratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de
notificació..
III. ACORDAR la publicació d’aquesta resolució

Miquel Puig i Raposo
Director general del CSUC
Barcelona, 28 de juny de 2021
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