ORDRE D’INICI D’EXPEDIENT
F18.0014CH: CRO PER L’ESTUDI GOING
Segons s’indica a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol la
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, mitjançant la present s’autoritza l’inici de la tramitació del corresponent
expedient per a la contractació del SERVEI DE CLINICAL RESEARCH
ORGANIZATION PER L’ESTUDI GOING “Regorafenib followed by Nicolumab in
patients with Hepatocellullar Carcinoma progressin under sorafenib” per a la
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.
L’esmentada Contractació és necessària pel compliment i realització dels fins de
la Fundació Clínic donat que els seus objectius fundacionals són promoure,
gestionar i dur a terme recerca i innovació en biomedicina i docència relacionada
amb les ciències de la salut, especialment en el si de l’Hospital Clínic de
Barcelona i en tots els àmbits on desplegui la seva activitat, be per sí mateix o be
conjuntament amb altres entitats. El fet que el contracte tingui com objectiu
aportar recursos necessaris pel desenvolupament d’un projecte de recerca,
motiven la seva necessitat i idoneïtat.
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta
adquisició queden degudament descrites a la carta de sol·licitud del promotor,
essent les mateixes idònies amb els fins institucionals.
I donada la condició d’òrgan de contractació, se n’autoritza l’inici del corresponent
expedient de contractació segons els termes del procediment obert harmonitzat.
Barcelona, 27 de juliol de 2018.
Digitally signed by 40908557K

ELIAS GABRIEL CAMPO (R:
40908557K
G59319681)
DN: CN = 40908557K ELIAS
ELIAS
GABRIEL CAMPO (R:
G59319681), SN = CAMPO
GABRIEL
GÜERRI, G = ELIAS GABRIEL, C
= ES, O = FUNDACIO CLINIC
PER A LA RECERCA BIOMÉDICA
CAMPO (R:
Date: 2018.07.27 11:16:18 +02'00'
G59319681)
Dr. Elias Campo Güerri
Director Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

