CRISTINA GRAU I ESTRADÉ, Secretaria del Consell d’Administració de l’empresa
pública Institut Català d’Oncologia, nomenada pel Consell d’Administració d’aquesta
empresa pública en la sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2018,
CERTIFICO
Que el Consell d’Administració de l’empresa pública Institut Català d’Oncologia, en la
sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2018, l’acta de la qual ha estat aprovada
en la mateixa sessió, ha adoptat l’acord següent:
“1.- Incoar l’expedient CP-2018-32 Servei de realització de proves de test
genòmic en la decisió del tractament complementari del càncer de mama.
2.- Aprovar que l’adjudicació del present contracte es tramiti per procediment
obert, d’acord amb l’article 131.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
3.- Aprovar un pressupost màxim de 215.200,00 euros, impostos exclosos, per
a fer efectiva la present contractació.
4.- Aprovar que l’expedient es tramiti com anticipat de despesa, de conformitat
amb l’article 117.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i per tant, que
l’adjudicació quedi sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per l’exercici pressupostari 2019, per tal de fer front a la
contractació de referència.
5.- Aprovar el quadre de característiques tècniques que regirà aquesta
contractació i que s’ajusti al corresponent Plec Tipus de Clàusules
Administratives aprovat.”
I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació
amb el vist-i-plau del president, a l’Hospitalet de Llobregat, a tres de desembre de dos
mil divuit.
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