Exp. UdG-2022-0011
RESOLUCIÓ
D’INCOACIÓ
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENT DE
LABORATORI PEL LABORATORI C1-020 A LA PLANTA BAIXA DE LA
FACULTAT DE CIÈNCIES AL CAMPUS MONTILIVI DE LA UNIVERSITAT DE
GIRONA. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al subministrament i
instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori pel laboratori C1-020 a la
planta baixa de la Facultat de Ciències al campus Montilivi de la Universitat de
Girona (Lot 1 CPV: 39180000-7 i Lot 2 CPV: 39100000-3) tal i com es desprèn
de l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte emès per la cap de la secció
de Compres i Logística del Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació en data
15 de juny de 2022.
Alhora, donant compliment al que estableix l’article 116 de la LCSP en relació
amb els aspectes que cal justificar adequadament a l’expedient, es fa constar el
següent:
a) El procediment de licitació que s’escull és el del procediment obert simplificat
atès el valor estimat del contracte (VEC), atesa l’agilitat que suposa i perquè
únicament hi ha un criteri d’adjudicació matemàtics.
b) S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència tècnica o professional,
i econòmica i financera de conformitat amb l’article 159.6.b).
Pel que fa als criteris d’adjudicació, són de caire quantitatiu (automàtics o
amb fórmula). Pel que fa a la valoració del preu s’ha escollit una fórmula que
aplica un criteri de càlcul lineal i uniforme de la puntuació dels licitadors. La
resta de criteris quantitatius, reducció del termini d’instal·lació i execució,
ampliació del termini de garantia i reducció del termini de resposta del servei
tècnic en cas d’averia, són valorables d’acord amb un escalat preestablert
que s’indicarà en el plec de clàusules administratives particulars.
Així mateix, pel que fa a les condicions especials d’execució que
s’estableixen, s’ha optat per demanar com a mínim una de les condicions
següents:
- Mesures per a prevenir la sinistralitat laboral. Aportar el pla de prevenció
de riscos de l’empresa.
- Afavorir la formació continua de les persones adscrites a l’execució del
contracte, que millorin l’ocupació, així com les seves capacitats,
qualificació i adaptabilitat. S’haurà d’acreditar amb l’aportació del pla de
formació.
c) El valor estimat d’aquest contracte és de 59.796,00€ (IVA exclòs), atès que
el Lot 1 es licita per la quantitat de 54.100,00€ (IVA exclòs), el Lot 2 per la
quantitat de 2.450,00€ (IVA exclòs) més la quantitat de 3.246,00€ (IVA

exclòs) que correspon al 6% del Lot 1 establert com a possibilitat de
modificació de contracte.
d) La necessitat a la qual es pretén donar resposta mitjançant aquesta
contractació és la de donar compliment a la nova llicència d’activitats
obtinguda per la Facultat de Ciències i el pla d’autoprotecció, consistent en
la revisió del nombre màxim d’alumnes per laboratori, per aquest motiu és
necessària l’ampliació del nombre de laboratoris, en els termes que explicita
l’informe de necessitat i idoneïtat emès en data 15 de juny de 2022 per la
cap de la secció de Compres i Logística del Servei d’Economia, Patrimoni i
Contractació incorporat a l’expedient. La seva relació amb l’objecte del
contracte és directa, clara i proporcional.
e) Aquest contracte es planteja amb la divisió en lots següent, la qual s’ha fet
atès que la divisió afavoreix la lliure concurrència. Els equips que componen
cadascun dels lots poden ser subministrats per diferents empreses, no
necessàriament coincidents. En aquest sentit s’estableix:
LOT 1.- Mobiliari específic de laboratori (CPV: 39180000-7)
LOT 2.- Mobiliari complementari (CPV: 39100000-3)

Vist el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de
2017), en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i
97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny,
pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es
disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de
2011) i, pel Decret 401/2021, de 14 de desembre, de nomenament del rector de
la Universitat de Girona (DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021)

RESOLC:
Primer.- Aprovar la incoació de l’expedient de contractació per al
subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori per el
laboratori C1-020 a la planta baixa de la Facultat de Ciències al campus Montilivi
de la Universitat de Girona mitjançant procediment obert simplificat abreujat i
tramitació ordinària.
Segon.- Establir que, d’acord amb l’establert a l’art. 99.3 de la LCSP, aquesta
contractació quedi dividida en els lots següents:
LOT 1.- Mobiliari específic de laboratori (CPV: 39180000-7)
LOT 2.- Mobiliari complementari (CPV: 39100000-3)

Girona, a data de signatura
Per autorització del rector:
El gerent
Resolució del rector de 07.02.2022
Josep Maria Gómez i Pallarès

