Núm. d’expedient

SU295000SA2022017

Resolució núm.
00181 /2022, d’adjudicació del subministrament per a
l’adquisició d’un equip dilatomètric analitzador de dilatació per a l’EEBE
Antecedents:
Per Resolució de data 3 de març de 2022, es va autoritzar la celebració del contracte de
subministrament per a l’adquisició d’un equip dilatomètric analitzador de dilatació per a la
realització de pràctiques docents del grau i màster de Ciència dels Materials de la UPC, per
procediment obert simplificat abreujat, amb l'aprovació de la despesa per un import de
42.000,00€ euros, IVA exclòs.
Per acord de la Mesa de Contractació de data 24 de març l’oferta de l’empresa
PROQUINORTE, SA ha resultat exclosa per no complir tots els requisits sol·licitats al plec de
prescripcions tècniques.
Per acord de la Mesa de Contractació de data 24 de març, les empreses licitadores de
conformitat amb els criteris d'adjudicació han obtingut les puntuacions totals següents:
LICITADOR/A
WATERS CROMATROGRAFIA, SA

PUNTUACIÓ TOTAL

78 punts

L’oferta de l’empresa WATERS CROMATOGRAFIA, SA ha estat proposada com a
adjudicatària, atès que compleix tots els requisits dels plecs que regeixen la licitació i és la que
ha obtingut la valoració més alta en els criteris avaluables de forma automàtica.
Fonaments de dret:
Atesa la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de la Universitat Politècnica de
Catalunya per a l’adjudicació de la contractació de referència.
Atès que l’empresa proposada com a adjudicatària ha aportat tota la documentació justificativa
establerta en l'article 150 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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. Adjudicar aquest contracte a l'empresa WATERS CROMATOGRAFIA, SA per la quantitat
de 41.989,99 € de preu base més 8.817,90 €, 21% d’IVA, per un import total de 50.807,89 €.
Finançament amb fons europeus: No.
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2. D'acord amb el que estableix la clàusula 17.1 del Plec de clàusules administratives, la
formalització del contracte s'efectuarà mitjançant l'acceptació de la resolució d'adjudicació per
part de l'adjudicatari. A aquest efecte, WATERS CROMATOGRAFIA, SA haurà de retornar
signada electrònicament mitjançant certificat digital qualificat o reconegut, la present resolució
en un termini màxim de 15 dies hàbils, a partir de la recepció de la notificació.
3. El termini de lliurament serà de 3 mesos, a comptar des de la data d’acceptació de la present
adjudicació.
4. Publicar i comunicar a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors aquesta resolució als efectes de
l’establert a la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i del recurs que
s’esmenta a continuació.
Aquesta resolució és definitiva i esgota la via administrativa, i pot ser impugnada mitjançant la
interposició d’un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, sense
perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.
El director de l’Àrea d’Economia
Per delegació de signatura del gerent
Resolució 704/2020, de 28 d’abril, del gerent de delegacions de signatura

Jordi Grau
Barcelona, 31 de març de 2022

Acceptació de la resolució d’adjudicació
El contractista,

Gonzalo Anguera Pujadas
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