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Resolució núm. /2020, d’iniciació i aprovació de l’expedient
Atès que la proposta de la contractació a què es fa referència més avall respon a una
necessitat de la UPC que cal atendre.
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. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques per les quals es regirà la contractació següent:
Subministrament de nodes de càlcul d’alt rendiment, a preus unitaris, per a la Universitat
Politècnica de Catalunya.
2. Aprovar la despesa corresponent a la primera comanda que té un pressupost base
de licitació de 30.000,00 €, més 6.300,00 € (21% d’IVA), per un import total de
36.300,00 € a càrrec de l’anualitat pressupostària següent:
ANUALITAT

IMPORT

2020

30.000,00 €

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
G/64004/CTT

CENTRE GESTOR
192152

Contractació finançada amb fons europeus: si. Finançat pel Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad-Agencia Estatal de Investigación, cofinanciado con fondos
FEDER.
3. Disposar que s’iniciï el procés d’adjudicació del procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, d'acord amb l'establert a l’article 156 de la Llei 9/2017, del 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article
44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà del dia de la seva publicació.
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

Firmado digitalmente por

CPISR-1 C JORDI CPISR-1 C JORDI GRAU MAJO
Fecha: 2020.06.26 14:39:28
GRAU MAJO
+02'00'
Jordi Grau
Barcelona, 25 de juny de 2020
ML/MT

