Tramitació d’Emergència
ACTA núm. PED-COVID-2020-70996-1
(Procediment PED-COVID-2020-70996)

Resolució d’Adjudicació

Subministrament de l’ampliació de la capacitat de còmput i el sistema de còpies de
seguretat de les dades al CPD del Campus Nord de la UPC.
(NÚMERO D'EXPEDIENT PED-COVID-2020-70996)
Vist l‘informe tècnic justificatiu relatiu a la necessitat de portar a terme la contractació
d’emergència corresponent al Subministrament de l’ampliació de la capacitat de còmput i el
sistema de còpies de seguretat de les dades al CPD del Campus Nord de la Universitat
Politècnica de Catalunya degut al increment en l’ús de la plataforma universitària per a la
docència on-line de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com la necessitat urgent de posar
en marxa la integració de noves funcionalitats per a suportar i assegurar l’execució d'exàmens
no presencials en el marc de la situació excepcional d’emergència produïda per la pandèmia del
COVID19.
Vist que per a portar a terme el subministraments que es pretenen contractar per l’ampliació de
la capacitat de còmput i el sistema de còpies de seguretat de les dades al CPD del Campus Nord
de la Universitat Politècnica de Catalunya, es proposa l’empresa Internacional Perifericos i
Memòrias Espanya SLU, donat que es tracta d’un proveïdor habitual que compleix els requisits
de capacitat i solvència tècniques necessàries i es constata que tècnicament es l’empresa que
millor pot oferir aquestes tipus ampliacions d’emergència.
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
De conformitat amb l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 12 de març de 2020
pel qual es declara d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de
l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2.
Atès que es donen els requisits per a portar a terme la present contractació mitjançant la
tramitació d’emergència a l’empara de l’article 120 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
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directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).
Atès que s'han acomplert tots els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del
contracte d’acord amb el règim excepcional de l’Art. 120 de la LCSP i, d'acord amb la oferta
rebuda i d'acord amb els informes tècnics i Justificatius pertinents annexats a l’expedient de
contractació,

RESOLC
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Internacional Perifericos i Memòrias Espanya SLU, amb CIF
B62758602, la contractació corresponent al Subministrament de l’ampliació de la capacitat de
còmput i el sistema de còpies de seguretat de les dades al CPD del Campus Nord de la
Universitat Politècnica de Catalunya amb numero d’expedient PED-COVID-2020-70996.
SEGON.- Aprovar la despesa derivada de la present contractació, per un import de 141.078,74€
dels quals 116.594,00 € corresponen al preu del contracte i 24.484,74€ correspon a l’impost
sobre el Valor Afegit (IVA), a càrrec de la partida pressupostaria DC1 Compres per encàrrecs de
l’any 2020. La facturació s’executarà a l’inici del contracte i el pagament s’efectuarà el dia 30 del
mes, passats 30 dies de la data d’emissió de la factura.
TERCER.- Notificar a l’empresa Internacional Perifericos i Memòrias Espanya SLU, la present
resolució d'acord amb el règim excepcional de l’Art. 120 de la LCSP i, per tal de donar-li la
publicitat necessària, serà inserida en el perfil del contractant.
El contracte es formalitzarà en document privat de conformitat amb el que disposa l’art. 153 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 (“LCSP”),i no més tard dels quinze dies hàbils següents
comptar des de l’endemà de la notificació de la present adjudicació.
Barcelona, 06 de juny de 2020

José María Ciervo Ruedas
Òrgan de contractació
UPCnet SLU
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