AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANIT

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS, DELS PLECS DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE L’APERTURA
DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Expedient núm.: 3020170339
Atès l’informe justificatiu del contracte en els termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), per la que 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.
Vist l’informe jurídic favorable relatiu a l’expedient de contractació de l’Assessoria Jurídica del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, favorable en relació amb els Plecs de
l’expedient de contractació núm.: 3020170339 de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya.
Vist el certificat d’existència de crèdit, el pressupost per a la contractació és inclòs a la partida
pressupostària D/7545/419/2270089, per un import màxim de 1.395.740,72 € (IVA exclòs).
En virtut de la delegació de competència del Consell d’Administració, de 19 de juliol de 2017, en
el director de l’AQuAS per a les contractacions vinculades al projecte ANTISUPERBUGS i l’acord
del Govern GOV/129/2018, de 6 de novembre de 2018 (DOGC núm. 7743, de 8 de novembre de
2018), pel qual se’m nomena director de l’AQuAS,

RESOLC
I.- Aprovar l’expedient de contractació corresponent de compra pública pre-comercial per als
serveis de recerca i desenvolupament associats al projecte Anti-SUPERBUGS PCP, projecte
finançat pel fons del programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Comissió Europea en
el marc de l’acord de subvenció núm. 688878, a tramitar mitjançant procediment obert.
II.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
s’adjunten com a Annex a la present Resolució.
III.- Aprovar la despesa necessària pels imports detallats a continuació:
Pressupost total de 2.848.450,41 € (IVA exclòs), que es desglossa de la forma següent: fins un
màxim de 78.332,39€ (IVA exclòs) per licitador en la Fase I; fins un màxim de 360.803,72€ (IVA
exclòs) per licitador en la Fase II i fins un màxim de 726.354,86€ (IVA exclòs) per licitador en la
fase III, import que pot ser incrementat per l’existència de romanents de les fases anteriors.
Partida pressupostària: D/7545/419/2270089
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IV.- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme pel procediment obert
de conformitat amb allò previst a l’article 156 de la LCSP i demés preceptes que resultin
d’aplicació.
V.- Ordenar la publicació dels anuncis de licitació corresponents.

César Velasco Muñoz
Director
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya
Barcelona, 19 de juliol de 2019
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