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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NÚM. CONSU 55/2019 –SUBMINISTRAMENT
DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES I BASES DE DADES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA
Atès que el dia 09/07/2019 es va aprovar l’expedient de contractació núm. Consu 55/2019Subministrament de publicacions periòdiques i bases de dades de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Vistes les ofertes presentades a la licitació convocada per a l’adjudicació del citat contracte i un cop
realitzada la seva valoració.
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 21/10/2019, per la qual s’eleva a l’òrgan de
contractació la proposta de classificació de les propostes presentades i atès que les primeres
classificades són l’empresa EBSCO Information Services, SLU pel Lot 1 i el Lot 2 i l’empresa
GREENDATA, SL pel Lot 3, per haver presentat les millors ofertes.
Vista la resolució de data 22/10/2019, d’acceptació de la proposta d’adjudicació i de requeriment de
la documentació justificativa corresponent per a l’adjudicació del contracte.
Atès que l’empresa ha presentat la documentació requerida, de conformitat amb el que preveuen els
articles 140.1 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
De conformitat amb el que estableix l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en relació amb la formalització del contracte.
Atès que en la tramitació d’aquest expedient s’han observat els requisits establerts a la legislació
vigent en matèria de contractació pública.
RESOLC:
Primer.

Adjudicar a l’empresa EBSCO Information Services, SLU, amb NIF B85765766 el Lot 1
i el Lot 2, el contracte Consu 55/2019-Subministrament de publicacions periòdiques i
bases de dades de la Universitat Autònoma de Barcelona, per un import pel Lot 1 de
133.267,07 €, IVA exclòs, amb una quota d’IVA de 5.330,68 € i un import total de
138.597,75 € i per un import pel Lot 2 de 509.799,16 €, IVA exclòs, amb una quota d’IVA
de 107.057,87 € i un import total de 616.856,99 €.

Segon.

Adjudicar l’empresa GREENDATA, SL, amb NIF B60742863 el Lot 3, el contracte Consu
55/2019-Subministrament de publicacions periòdiques i bases de dades de la Universitat
Autònoma de Barcelona, per un import de 57.508,57€, IVA exclòs, amb una quota d’IVA
de 12.076,8 € i un import total de 69.585,37 €.

Tercer.

Ordenar que es publiqui aquesta resolució al perfil de contractant.

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors.

Cinquè.

Requerir a les empreses EBSCO Information Services, SLU i GREENDATA, SL perquè
formalitzin el contracte dins del termini establert a l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, una vegada hagi transcorregut el termini de 15
dies hàbils següents a la seva notificació sense que s’hagi interposat cap recurs especial
en matèria de contractació.
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la
possibilitat d’interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, en el termini de
15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’enviament d’aquesta notificació, de conformitat amb
els articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
De conformitat amb l’article 63.3.e) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, en el perfil del
contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab) teniu a la vostra disposició tota la
informació publicada en relació amb el procediment.

