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Correcció d’errades de la licitació número 
MY14/27500/S/22. Adquisició d’un sistema de prototipat-
ge MultiFPGA per a modelatge i desenvolupament de sis-
temes multinucli amb 256 processadors. [2015/5184]

Corrección de errores de la licitación número 
MY14/27500/S/22. Adquisición de un sistema de prototi-
pado MultiFPGA para modelado y desarrollo de sistemas 
multinúcleo con 256 procesadores. [2015/5184]

Resolució del rector de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia per la qual s’anuncia la correcció d’errades de l’anunci publicat 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7303, de 25 
de juny de 2014, pàgina 15298, que es refereix a la licitació número 
MY14/27500/S/22, adquisició d’un sistema de prototipatge MultiFPGA 
per a modelatge i desenvolupament de sistemes multinucli amb 256 
processadors.. Se’n fa la rectificació en els termes següents.

 
En el punt 11, altres informacions, on diu: 
«Cofinançat en un 80% amb fons FEDER d’ajuda per a dotació 

d’equipament d’infraestructura cientificotecnològica amb el PO FEDER 
2007/2013»;

Ha de dir: 
«Cofinançat en un 80% amb fons FEDER d’ajuda per a dotació 

d’equipament d’infraestructura cientificotecnològica amb el PO FEDER 
2007/2013 de la Comunitat Valenciana i en un 20% per la Generalitat 
Valenciana».

València, 1 de juny de 2015.– El rector: Francisco José Mora Mas.

Resolución del rector de la Universitat Politècnica de València 
por la cual se anuncia la corrección de errores del anuncio publicado 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7303, de 25 
de junio de 2014, página 15298, que se refiere a la licitación número 
MY14/27500/S/22, adquisición de un sistema de prototipado Multi-
FPGA para modelado y desarrollo de sistemas multinúcleo con 256 
procesadores. Se procede a su rectificación en los términos siguientes.

En el punto 11, otras informaciones, donde dice:
«Cofinanciado en un 80% con Fondos FEDER de ayuda para dota-

ción de equipamiento de infraestructura científico-tecnológica con el 
PO FEDER 2007/2013»;

Debe decir:
«Cofinanciado en un 80% con Fondos FEDER de ayuda para dota-

ción de equipamiento de infraestructura científico-tecnológica con el 
PO FEDER 2007/2013 de la Comunitat Valenciana y en un 20% por la 
Generalitat Valenciana».

Valencia, 1 de junio de 2015.– El rector: Francisco José Mora Mas.
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