Exp. UdG-2022-0011
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DEL PLEC I LA DESPESA 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.
Vist el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació
mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, 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) relacionat
a l’apartat A del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Vist l'informe previ emès per la tècnica jurídica, en data 28 de juny de 2022, en
compliment de l’establert a l’art. 122 de la LCSP.
Vist el que disposen els art. 117 i 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual 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 l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, i en concret el plec de clàusules administratives particulars que
regeix 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 i la despesa que s’imputa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 620.03 i la unitat de despesa 11.01.662.11050.3103.01, de l’exercici
2022, per un import de licitació de:
Preu IVA exclòs:.............cinquanta-sis mil cinc-cents cinquanta euros (56.550,00 €)
IVA 21 %:........................onze mil vuit-cents setanta-cinc euros amb cinquanta
cèntims (11.875,50 €)
Tota IVA inclòs:...........SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (68.425,50 €)
Alhora, en aplicació de l’article 101 de la LCSP, s’estableix que el valor estimat dels
contractes és de 59.796,00 €, IVA exclòs, atès que no es permet l’opció de pròrroga
per aquest contracte i es preveu una modificació fins al 6% del Lot 1.

Segon.- L’import esmentat en el primer punt d’aquesta resolució queda desglossat
de la manera següent:
Lot 1.- Mobiliari específic de laboratori: cinquanta-quatre mil cent euros
(54.100,00 €) equivalents a la base imposable. L’import que correspon a l’aplicació
del 21 % en concepte d’impost sobre el valor afegit és de onze mil tres-cents
seixanta-un euros (11.361,00 €). La suma dels dos conceptes s’entén com a total
del lot.
Lot 2.- Mobiliari complementari: dos mil quatre-cents cinquanta euros
(2.450,00 €) equivalents a la base imposable. L’import que correspon a l’aplicació
del 21 % en concepte d’impost sobre el valor afegit és de cinc-cents catorze euros
amb catorze cèntims (514,50 €). La suma dels dos conceptes s’entén com a total
del lot.
Tercer.- Autoritzar l’obertura del procediment d’adjudicació de l’expedient esmentat
a l’article anterior.
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