INFORME JURÍDIC RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE
LITOGRAFIA ÒPTICA A ESCRIPTURA DIRECTA A DOBLE
LONGITUD D’ONADA PEL DISENY DE DISPOSITIUS A ALTA
VELOCITAT I GRAN TAMANY PEL CRG
Valor estimat del contracte: 181.350,00 EUROS
Exp. Núm. CRG01/22
En relació a l’aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de
clàusules administratives particulars que ha de regular el contracte de
referència, s’emet INFORME JURIDIC previ a l’aprovació de l’expedient
de contractació, en base als següents:
ANTECEDENTS
I. En data 18 de febrer de 2022, el Cap del Grup de Recerca
Intracellular Self-Organization del CRG, Thomas Surrey, va emetre un
informe en el que es justifica el compliment dels aspectes establerts als
articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), en relació amb el
contracte de subministrament i instal·lació d’un equip de litografia
òptica a escriptura directa a doble longitud d’onada pel disseny de
dispositius a alta velocitat i gran tamany pel CRG.
D’acord amb els anteriors antecedents, i en relació a la tramitació del
procediment per a la contractació objecte d’aquest informe,
s’estableixen les següents:
CONSIDERACIONS
Primera.- Legislació.
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un
poder adjudicador que no té la consideració d’Administració Pública.
Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació a l’entitat de
l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de la mateixa
Llei.
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El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta entitat, es
qualifica de contracte privat, regint-se en quant a la preparació i
adjudicació per les disposicions aplicables de la LCSP i en quant al seus
efectes i extinció per les normes de dret privat i aquelles normes a les
que es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria
mediambiental, social o laboral (articles 201 de la LCSP); de condicions
especials d’execució (article 202 de la LCSP); de modificació del
contracte (articles 203 a 205 de la LCSP); de cessió i subcontractació
(articles 214 a 217 de la LCSP); de racionalització tècnica de la
contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les condicions de
pagament establertes als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article
210 i 1er. de l’article 243, així com per la causa de resolució del
contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els
termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el
contracte conforme als articles 204 i 205 de la LCSP.
Segona.- Tipificació.
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de
qualificar el contracte com subministraments de conformitat amb allò
establert a l’art. 16 de la Llei de Contractes del Sector Públic. El
contracte objecte de licitació no és susceptible de divisió en lots tal i
com queda justificat a l’informe de necessitat i als Plecs Administratius.
Tercera.- Tramitació.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, de
conformitat amb la LCSP. El contracte s’adjudicarà per procediment
obert.
Atès el seu valor estimat, es tracta d’un contracte subjecte a regulació
no harmonitzada, de conformitat amb els llindars establerts a la secció
2ª, del capítol II del Títol preliminar i, en conseqüència, s’ha de publicar
la licitació al Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
L’expedient incorpora l’informe i memòria justificativa de la necessitat i
idoneïtat del contracte, així com la resta d’informes necessaris i
preceptius establerts a la LCSP.
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Quarta.- Plec de clàusules
prescripcions tècniques.

Administratives

Particulars

i

de

Pel que fa al contingut del Plec de Clàusules Administraves Particulars
(PCAP) i, en el seu cas, de Prescripcions Tècniques que han de regir el
procediment de contractació de referència, el mateix compleix els
principis bàsics de la contractació pública exigibles als poders
adjudicadors, reflectint-se, concretament, una aplicació acurada i
extensa dels principis de llibertat d’accés a la licitació, publicitat,
transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
Els terminis de concurrència no són inferiors als terminis mínims
establerts a l’art. 156 de la LCSP per al procediment obert. La solvència
exigida es considera proporcional a l’objecte de licitació i ha estat
verificada, dins del marge de discrecionalitat de l’entitat.
Cinquena.- Termini i pròrroga.
El PCAP regula el termini de vigència del contracte, tot establint que
aquest no serà objecte de pròrroga.
La durada del contracte s’ha establert atenent a la naturalesa de les
prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes.
La durada del contracte, incloses en el seu cas les pròrrogues, no
supera els terminis establerts a l’article 29 de la LCSP.
Sisena.- Criteris de solvència.
En aquest contracte no s’exigeix la classificació empresarial de les
empreses espanyoles com a solvència econòmica i financera i
professional o tècnica.
L’acreditació per part dels empresaris de la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional pels empresaris que no hagin d’estar
classificats es realitza de conformitat amb allò establert als articles 86 i
següents de la LCSP, requisits justificatius de l’acompliment de les
condicions mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del contracte
que estan establerts al PCAP.
Dit això, l’expedient incorpora informe justificatiu en el qual es
concreten les condicions de solvència per aquesta licitació.
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Setena.- Criteris d’adjudicació.
L’expedient incorpora l’informe que recull els criteris de valoració de les
ofertes d’acord amb allò exigit a la LCSP i, en el seu cas, la seva
justificació.
Els criteris d’adjudicació recollits al PCAP són els següents:
A. Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma
automàtica.................. fins a 78 punts
a) Oferta económica………………………………………….. hasta 38 puntos
La oferta económica se valorará a partir de la fórmula siguiente
ateniéndonos al precio total ofrecido:

Importe oferta más económica
P = 38*
Importe oferta a evaluar
Donde P es la puntuación obtenida para la oferta.
b) Plazo de entrega…………………………………………….. hasta 20
puntos
Los plazos de entrega serán valorados a partir de la fórmula siguiente:
P = 20*

P1
P2

Sólo se podrá ofrecer una reducción máxima de 6 semanas.
Donde P es la puntuación obtenida para la oferta.
Donde P1 es el plazo de entrega mínimo ofrecido
Donde P2 es el plazo de entrega de la oferta correspondiente al licitador.
c) Resolución vertical (Z) del perfilador óptico……… hasta 10 puntos
La empresa licitadora que presente un equipo con una resolución vertical
(Z) del perfilador óptico de 150 nm recibirá…….……….. 5 puntos
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La empresa licitadora que presente un equipo con una resolución vertical
(Z) del perfilador óptico de 100 nm recibirá………………………... 10 puntos
d) Funcionalidad de diseño de máscaras incluida con el software
del equipo……………………………………………………………. hasta 10
puntos
La empresa licitadora que presente un equipo que incluya la
funcionalidad de diseño de máscaras en el software recibirá 10
puntos.
B. Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables mitjançant
judici de valor.................. fins a 22 punts
a) Memoria
puntos

técnica……………………………………………

hasta

10

La empresa que presente la mejor memoria técnica de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones Técnicas recibirá la máxima puntuación y el resto
de empresas recibirán una puntuación inferior proporcional a la calidad
técnica de las propuestas. En particular, se valorarán los siguientes
aspectos:


Funcionalidades del sistema en el conjunto y grado de adaptación
de las mismas a las necesidades del CRG respecto a la
preparación de muestra para su posterior utilización en el proceso
de realización de dispositivos de micro-fluídica………. hasta 10
puntos

b) Formación técnico-aplicativa de los usuarios……….. hasta 6
puntos
Se dará la máxima puntuación al licitador que presente el programa de
formación más completo y adecuado para la utilización de los
equipamientos científicos. Para la valoración se tendrán en cuenta
diferentes aspectos:



Número y contenido de cursos………………………… hasta 3 puntos
Planificación y duración………………………………… hasta 3 puntos

c) Plan de instalación..................................................... hasta 6 puntos
La empresa que presente el mejor plan de instalaciones recibirá la
máxima puntuación y el resto de las empresas recibirán una puntuación
inferior proporcional a la calidad técnica de la propuesta.
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Se tendrán en cuenta las previsiones de instalación, ejecución de la
misma, así como las características / requerimientos de la ubicación
necesarios para la correcta puesta en marcha del equipo (espacio, tomas
de corriente, conexión a la red, tomadas por gases, etc.).
En particular se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:




Propuesta de actuaciones previas a la instalación… hasta 2 puntos
Plan de actuación para instalación……………………. hasta 2 puntos
Cronograma de instalación………………………………hasta 2 puntos

Els criteris d’adjudicació es troben directament relacionats amb
l’objecte dels treballs a contractar i s’ajusten a les indicacions dels
articles 145 i següents de la LCSP.
Vuitena.- Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació competent per raó de la quantia es troba format
pel Director i la Gerent del CRG.
Per tot l’esmentat, qui subscriu,
INFORMA favorablement del contingut i prescripcions del Plec de
Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques,
relatiu a la contractació de de subministrament i instal·lació d’un equip
de litografia òptica a escriptura directa a doble longitud d’onada pel
disseny de dispositius a alta velocitat i gran tamany pel CRG, atès que
el seu contingut és conforme amb la legislació de contractes.

Barcelona, a 23 de febrer de 2022.

Signat: Cristina Casaus
Responsable Assessoria Jurídica CRG
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