INFORME DE NECESSITATS – PROJECTE DE TESTS DE DETECCIÓ DE
COVID19 PER A 100.000 MOSTRES, PER ENCÀRREC DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
PREAMBUL
Degut a la situació generada per l’evolució i el contagi del COVID-19 i amb l’objectiu d’atendre
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern,
per fer front al COVID-19, la Generalitat de Catalunya va demanar als centres de recerca, entre
ells, la Fundació Centre de Regulació Genòmica (en endavant CRG), les seves capacitats de PCR
per dur a terme tests de diagnòstic amb mostres de pacients possibles positius per COVID-19.
Per poder portar a terme aquests tests de diagnosis ha sigut necessària l’adquisició
d’equipament i material fungible necessaris per la prestació del servei encomanat, de forma
urgent. Per tant, degut a l’encàrrec rebut per part de la Generalitat de Catalunya i a la situació
de greu perill que suposa la pandèmia provocada pel COVID-19, s’ha aprovat, per part de la
Generalitat, la compra per un pressupost total de 877.876€, del qual s’han tramitat 19 comandes
mitjançant tramitació d’emergència.
Sobre aquest pressupost s’han de fer canvis que ocasionen:
1-Rebaixar el pressupost inicial fins a 843.424€
2-Afegir una segona partida de comandes per valor de 184.911€, pressupost que es detalla a
continuació

PRESSUPOST
Les noves comandes tenen un pressupost desglossat per partides que es detallen a la taula
següent
Item
1. Automatització del processament de mostres
3. Kits de reacció de qPCR
5. Reactius per preparar solucions pròpies
6. Altres
TOTAL

Import
45.805€
110.164€
23.611€
5.331€

184.911€

1. Automatització del processament de mostres: 45.805€
Per poder processar un número molt elevat de mostres al dia (fins a 3500), s’ha de canviar el
protocol del robot i adaptar-lo per fer-lo semi-automàtic. Per poder fer això, hem de comprar
magnets i thermomixers per poder processar vàries plaques de 96 mostres en paral.lel. Alhora,
s’han de comprar també unes puntes diferents i uns films per microsellar les plaques mentre
s’agiten als thermomixers.
A més a més, necessitem una impressora per imprimir etiquetes 2D de codis de barres i així
assegurar que cada tub que rebem de tornada està correctament etiquetat i evitar la pèrdua o
confusió entre mostres.

üffiffi8
2.

Reacció de qPCR: 110.16¿t€

En un principi s'han comprat kits comercials per a la realització de 33.000 mostres, esperant

poder posar a punt la reacció de múltiplex (3 sondes en un mateix pou). Aquesta
implementació no ha funcionat prou robustament, i hem de comprar kits comercials de
Werfen addicionals per a seguir amb les reaccions en format singleplex (1 sonda a cada pou)
demanar també sondes i cebadors addicionals.

3.

i

Reactius per preparar solucions própies: 23,611€

Donada la demanda constant de tubs amb buffer de lisis per part de les diferents regions
sanitáries, hem de comprar ampolles addicionals de buffer de lisis per poder donar sortida a la
demanda que tenim.

4.

Altres:5331€

Aquests dos mesos el programa ORFEU funcionará amb voluntaris que seran moltes hores al
dia al PRBB realitzant les PCR de diagnóstic. S'han d'encarregar menús durant aquests dos
mesos per tal que els voluntaris puguin menjar, donat que la cantina del PRBB romandrá
tancada.
També es contempla en aquest capítol un contracte de manteniment de l'equip DreamPrep
NAP d'extracció d'RNA, així com els ports de retorn d'un magnet i de puntes que no seran
necessáries.
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