RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS DE
SEQÜENCIACIÓ PER A LA PLATAFORMA DE GENOMICA DE LA FUNDACIÓ INSTITUT
DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA) EN EL MARC DE LA LICITACIÓ DE
L'ACORD MARC D’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL DE LABORATORI, PRODUCTES QUÍMICS I REACTIUS, INSTRUMENTACIÓ
GENERAL I AUXILIAR DE LABORATORI, EQUIPS I MATERIAL DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ (EXP. 18/22) PROMOGUT PEL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE
CATALUNYA (CSUC)
Núm. expedient: CB-0322-16
Vist que la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), és una fundació
creada per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB) i el Parc
Científic de Barcelona (PCB), que té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat
de vida per mitjà de l’aplicació dels avenços en l’àmbit de la ciència biomèdica
bàsica i aplicada, i promoure la recerca multidisciplinària d’excel·lència en la
interfície entre la biologia i la química, així com fomentar la col·laboració entre les
entitats locals i els instituts de recerca institucionals, impulsant i coordinant la
recerca interdisciplinària en biomedicina.
Vist que en data 8 de gener de 2020 el Consorci de Serveis Universitaris va adjudicar
l’Acord marc d’homologació de proveïdors (AM 18/22).
Vist que en data 13 de maig l’IRB Barcelona es va adherir al referit acord marc, i que
en data 6 d’abril de de 2022 es va convidar a traves de la Plataforma de Contractació
de la Generalitat a totes les empreses homologades al lot 2 de l’acord Marc
expedient 18/22 pel subministrament de reactius de seqüenciació per a la plataforma
de genòmica per l’IRB Barcelona, d’acord amb les clàusules previstes als plecs de
clàusules administratives de l’acord marc.
Vist l’informe de valoració de la Mesa de la oferta rebuda, i que aquesta és conforme
als plecs i criteris que regeixen la contractació.
Per tot l’anterior la Sra. Margarida Corominas Bosch i el Sr Francesc Posas Garriga, en
la seva qualitat d’òrgan de contractació de l’IRB BARCELONA
RESOLEN
PRIMER.- Adjudicar la contractació del subministrament de reactius de seqüenciació
per a la plataforma de genòmica per l’IRB Barcelona a l’empresa ILLUMINA
PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L., per un import màxim de contractació de VUITANTAVUIT MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS (88.217,10-€ més IVA del 21%,
d’acord amb l’oferta presentada.

1

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària.
TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona,

Margarida Corominas Bosch
Directora de Gestió
IRB BARCELONA

Francesc Posas Garriga
Director
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