ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT D’UN ESPECTRÒMETRE D’EMISSIÓ ATÒMICA MITJANÇANT
PLASMA ACOBLAT INDUCTIVAMENT (IC-OES) PER AL LABORATORI
D’EMATSA (Expedient C054_21)

Identificació de l’expedient
Contractació del subministrament, instal·lació i manteniment d’un espectròmetre
d’emissió atòmica mitjançant plasma acoblat inductivament (IC-OES) per al laboratori
d’Ematsa
Antecedents
1. Amb data 28 d’octubre de 2021 es publica al perfil del contractant d’EMATSA,
allotjat a la plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, l’anunci de la convocatòria corresponent a la licitació indicada a
l’encapçalament.
2. La licitació es tramita mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb
publicitat al perfil del contractant d’EMATSA.
3. Les empreses licitadores han estat les següents:
- PERKINELMER ESPAÑA, SL
- METROHM HISPANIA, SL
- THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU
- AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL
4. Les proposicions presentades han estat examinades per la mesa de contractació
que conclou que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa THERMO
FISHER SCIENTIFIC, SLU, per la qual cosa se li ha requerit la documentació
indicada a la clàusula 14a del plec de clàusules administratives i econòmiques
regulador de la present contractació, i constitueixi la garantia definitiva prevista a la
clàusula 15a de l’esmentat plec per import de 3.832,69 EUR.
5. L’empresa THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU, en el termini atorgat, ha aportat la
documentació i ha dipositat la garantia definitiva que li ha estat requerida.
En base a aquests antecedents, RESOLC:
1. Adjudicar el contracte del subministrament, instal·lació i manteniment d’un
espectròmetre d’emissió atòmica mitjançant plasma acoblat inductivament (IC-

OES) per al laboratori d’Ematsa (Exp. C054_21) a l’empresa THERMO FISHER
SCIENTIFIC, SLU per un preu de 76.653,75 EUR (més l’IVA corresponent), i resta
de condicions de la seva oferta.
2. Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació.
3. Nomenar responsable del contracte al Sr. Ginés Sánchez Pérez, responsable de la
Unitat Tècnica del Laboratori d’Ematsa.
4. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, requerint-lo per a que
comparegui i formalitzi el corresponent contracte, i a la resta de licitadors per al
seu coneixement.
5. Publicar la present resolució d’adjudicació al perfil del contractant d’EMATSA.

Daniel Milan Cabré
Director Gerent
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

