
Expedient núm.: 02/2020
Procediment: Contracte de serveis postals per Procediment Obert Simplificat sumari
Data d'iniciació: 21 de febrer de 2020
Document signat per: El Gerent
Número: 07-2020

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA 

Atès que fins a aquesta data s’han contractat els serveis postals directament a “Correos

y telégrafos”.

Atès  que,  segons  informa el  Sr.  José  Antonio  López  Gracia,  Jefe  de  Área  Contrato
Centralizado de Servicios Postales de la Subdirección General de Contratación Centralizada de
Servicios  y  Suministros  para  la  Gestión  de  Inmuebles,  de  la  D.G.  de  Racionalización  y
Centralización  de la  Contratación,  la  UNED només ha acordat  la  contractació  centralitzada
respecte a “cartes” però no respecte a “paquetería” o bé “notificacions o burofaxes”.

Atès que és imprescindible, per al funcionament del Centre associat disposar d’aquestes

eines de treball. 

Per tot això es proposa contractar aquests serveis, amb aquestes característiques del

contracte:

Tipus de contracte: contracte serveis postals

Objecte del contracte: serveis postals

Procediment de contractació: obert simplificat sumari Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 64110000-0

Valor estimat del contracte:10.000.-€

Pressupost base de licitació IVA exclòs:10.000€ IVA%:2.100.-€

Pressupost base de licitació IVA inclòs:12.100.-€

Durada de l'execució: 2 anys més dues prorrogues anuals Durada màxima: 4 anys

A la  vista de les característiques i  de l'import del  contracte es proposa l'adjudicació

mitjançant  procediment  obert  simplificat  sumari,  de conformitat  amb el  previst  en l'article

159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
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traslladen 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.

A la vista de l'anterior,

DISPOSO

Que,  per  assessoria  jurídica,  s'emeti  informe  sobre  la  legislació  aplicable  i  el

procediment a seguir.

Jordi Rotger Estapé

Gerent

Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
NIF. P-5827908-D

www.unedbarcelona.es


	DISPOSO

		2020-02-21T18:35:05+0100
	40946512A JORDI PERE ROTGER (R: P5827908D)




