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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NÚM. 42/2019- SERVEIS DE
MANTENIMENT I SUPORT DE SOFTWARE I HARDWARE DE LA INFRAESTRUCTURA DE
GESTIÓ
Atès que el dia 29/11/2019 es va aprovar l’expedient de contractació núm. 42/2019 de serveis
de manteniment i suport de software i hardware de la infraestructura de gestió de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Vista l’oferta presentada per l’empresa invitada a participar, i un cop realitzada la seva valoració.
Vist l’informe de proposta d’adjudicació de data 16/11/2019, per la qual s’eleva a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació a l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL atès que és l’única
presentada i la seva oferta compleix amb les condicions tècniques requerides i no supera el
pressupost base de licitació.
Vista la resolució de data 18/12/2019, 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 ORACLE IBÉRICA, SRL, amb NIF B78361482, el contracte
42/2019 de serveis de manteniment i suport de software i hardware de la
infraestructura de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona, per un import
de 92.512,79 €, IVA exclòs, amb una quota d’IVA de 19.427,69 € i un import total de
111.940,48 €.

Segon.

Ordenar que es publiqui aquesta resolució al perfil de contractant.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.

Quart.

Requerir a l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL perquè formalitzi 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.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

La rectora
Per delegació,

2020.01.16
13:24:29 +01'00'
Maria Cendrós Carreras
Vicegerenta d’Economia de la UAB
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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 de reposició previ al contenciós
administratiu davant la rectora de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar des de l'endemà de
la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

De conformitat amb l’article 63.3.e) de la Llei 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.

