
Bosch i Gimpera
UNIVERSITAT " BARCELONA

RESOLUCIÕ D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL'LACIÓ I
POSADA EN MARXA D'UN ESPECTRÔMETRE DE MASSES AMB PLASMA ACOBLAT
¡NDUCTIVAMENT TIPUS MULTI-COLECTOR (MC-ICPMS) NÚM. D'EXPEDIENT 03116!OP

En data 10 d'octubre de 2016, eI President en funcions de Ia Fundació Bosch i Gimpera, Dr Jordi
Alberch Vie va aprovar I'expedient de contractació per a I'adjudicació del contracte de
subministrament, instaHació ¡ posada en marxa d'un espectròmetre de masses amb plasma
acobiat inductivament tipus multi-co!ector (MC-ICPMS núm. d'expedient 03/1610P per
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per tramitació ordinària.

Vistes Ies ofertes presentades, un cop valorades Ies mateixes de conformitat amb els criteris
d'adjudicació fixats en eI plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació1 i atês
que eI Iicitador que ha presentat I'oferta més avantatjosa ha complert dins de termini eI requeriment
efectuat mitjançant escrit de data 23 de gener de 2017.

D'acord amb eI que disposa I'art. 151.3 i 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova eI text refós de Ia LIei de Contractes del Sector Públic, i eI plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.

I en ús de Ies facultats que tinc atorgades per Ia Fundació Bosch i Gimpera en virtut dels seus
estatuts vigents.

RESOLC

Primer.- Adjudicar eI contracte de subministrament, instaiiació i posada en marxa d'un
espectròmetre de masses amb plasma acoblat inductivament tipus multi-coIector (MC-ICPMS
núm. d'expedient 03/16/OP a I'empresa AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U, amb C.I.F B
63797559, i domicili a, Avda, Font i Sagué, 55, Parc Científic i Tecnològic Orbita, 40, de Terrassa per
un preu de 817.705,90 euros (corresponent 675.790,00 euros a Ia base imposable i 141.915,90 euros
aI 21% d'IVA), per haver-se considerat I'oferta més avantatjosa per als interessos de Ia Fundació
Bosch i Gimpera de Ia Universitat de Barcelona, tal i com es desprén dels informes tëcnics que
consten a I'expedient de contractació on consten Ies caracterlstiques i avantatges de Ia seva oferta
respecte Ia presentada pels altres Iicitadors i que s'adjuntarà a Ia comunicació de Ia present resolució
a tots els Iicitadors, tot publicant-se en eI perfil del contractant.

Segon.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a I'adjudicatari i a Ia resta de Iicitadors participants
en Ia Iicitació, i que Ia mateixa es publiqui en eI perfil del contractant.



Tercer.- Ordenar que es procedeixi a a formalització del contracte en un termini de 15 dies hàbils a
comptar des de I'endemà de Ia notificació de Ia present resolució a I'adjudicatari, publicant-se dita
formalització en eI perfil del contractant, i en els diaris oficials que correspongui.

Barcelona, a 14 de febrer

Joan Elias García
Rector de Ia Universitat de Barcelona
President de Ia Fundació Bosch i Gimpera
Õrgan de contractació

Contra Ia present resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en eI termini de 2 mesos a
comptar des de I'endemà de Ia notificació de Ia present1 de conformitat amb I'establert a a LIei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de Ia jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant, i de forma prèvia a Ia via judicial, els interessats poden optar per interposar un
recurs especial, en eI termini de 15 dies hãbils comptats a partir del dia següent a aquell en
que s'hagi tramès Ia notificació de I'acte impugnat, en base a I'establert a I'art. 40 i següents
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova eI text refós de Ia LIei
de Contractes del Sector Públic. Interposat I'esmentat recurs, quedarâ en suspens Ia
tramitació de I'expedient de contractació flns a Ia resolució del mateix, Fins que no recaigui
resolució expressa 0 presumpta del recurs especial no es podrâ interposar eI recurs
contenciós administratiu.


