RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ
Antecedents
Mitjançant resolució de la directora de la IDIAP Jordi Gol de data 25 de juliol de
2018 es va incoar l’expedient, corresponent a l’acord marc per al servei
d’assessorament estadístic i metodològic de projectes amb bases de dades de
l’IDIAP Jordi Gol.
En data 25 de juliol de 2018, es va aprovar l'expedient, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la
contractació, així com la despesa corresponent.
Atès

que

s’ha

detectat

una

errada

en

el

punt

D

del

QUADRE

DE

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ i a l’apartat 5 del plec
d'especificacions tècniques, en quant al preu unitari per hora màxim.
Fonaments jurídics
D’acord amb els articles 117, 122 i 123 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Vist el que preveu l’Acord del Govern de 28 de juliol de 2015 pel qual s’autoritza la
modificació dels Estatuts de l’IDIAP Jordi Gol i l’escriptura d’apoderament amb
número de protocol 1297 atorgada davant el notari de Catalunya Sr. Francisco
Palop Tordera.
Resolc
Primer. Modificar al preu unitari per hora màxim establert en el punt D del
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ i a l’apartat 5
del plec d'especificacions tècniques, de manera que el preu/hora unitari màxim
passa a ser el següent:
Lot 1.Suport
estadístic

Preu / hora

Import IVA

(IVA exclòs)

Preu / hora
(IVA inclòs)

Preu/hora
20,00 €

4,20 €

24,20 €
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Segon. Ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el proper 21 de setembre de
2018 i publicar aquesta modificació en el Perfil de contractant de l’IDIAP Jordi Gol,
que

es

troba

a

la

Plataforma

de

serveis

de

contractació

pública

(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDIAPJGol).
Barcelona
46326530E
CONCEPCION
VIOLAN (R:
G60954104)
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Concepció Violan i Fors
Directora de la IDIAP Jordi Gol
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