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RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA   

 

PRIMER. A la vista de les característiques del contracte que es pretén 

adjudicar: 

 

Tipus de contracte: contracte serveis postals 

Objecte del contracte: serveis postals 

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

Codi CPV: 30120000 

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 

 

 
SEGON. A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta 

per l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat sumari. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

 

— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les 

Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 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. 

— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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(Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de 

maig). 

 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per la Gerència de 

conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 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, i d’acord amb allò establert 

per l’art 14.2.c1 dels estatuts de centre, entenent que l’actuació del gerent 

s’emmarca dins el pressupost i les seves bases d’execució. 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert 

simplificat sumari, per la contractació de serveis postals per al centre associat de la 

UNED de la província de Barcelona, convocant la seva licitació. 

 

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 

Prescripcions Tècniques que regiran el contracte. 

 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2020 325.22201 12.100.-€ 

 

QUART. COMUNICAR als serveis econòmics a efecte de contrastar la 

disponibilitat dins el pressupost i les bases d’execució.  

 

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el 

contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

 

SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 

l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la 

presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci 
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de licitació. 

 

SETÈ. Designar a la unitat técnica, formada per Jordi Rotger, Isidre Sierra i 

Montserrat Gaja, com a òrgan competent per procedir a l'obertura de les 

proposicions i a la valoració de les ofertes. 

 
VUITÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a 

l'obertura de les proposicions i a la seva valoració. 

 

NOVÈ. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, 

es comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que 

l'adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es 

procedirà a l'adjudicació del contracte. 

 

No obstant això, la Gerència acordarà el que estimi pertinent. 
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