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1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’adquisició d’un equip per a cromatografia en columna automàtica per a
purificar els compostos sintetitzats en el marc de l’esmentat projecte de recerca.
2. Justificació de la contractació:
La contractació està relacionada amb un projecte de recerca en l’àmbit de la química mèdica. En aquest
tipus de projectes, un cop sintetitzats els productes i abans de procedir a la seva caracterització química
i biològica, és imprescindible realitzar una purificació dels mateixos. Les purificacions dels productes
orgànics han requerit tradicionalment la utilització de la tècnica de cromatografia en columna que, fins fa
uns anys, es feia de manera manual. En els darrers deu anys s’han popularitzat els equips de
cromatografia en columna automàtics, que simplifiquen moltíssim la feina experimental.
En el grup de recerca tenim un d’aquest equips automàtics des de fa uns set anys, que ens ha permès
comprovar l’important estalvi de temps i de dissolvents que proporcionen aquests equips. Tanmateix,
l’equip actual presenta ja alguns problemes derivats del temps que té i de l’ús intensiu que pateix. A més,
és tracta d’un equip molt senzill, que no presenta les importants novetats, tant des del punt de detecció
com de prestacions separatives, que s’han anant incorporant en els nous equips. Per tot això, i perquè
la seva adquisició beneficiaria a la totalitat d’objectius del projecte, necessitem adquirir aquest
equipament.

3. Característiques bàsiques del subministrament que es demana
Característiques imprescindibles:
a) Bomba quaternària: mínims 20 bar i fins 250 mL/min
b) Detector UV de 400 a 800 nm
c) Detector full-scan
d) Detector ELS
e) Dos racks per a tubs de 16 x 150 mm
f) Software de control
g) Transport, instal·lació i formació
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Garantia:
La garantia que han d’oferir els licitadors serà de com a mínim dos anys a comptar des de la posada en
marxa de l’aparell.
Manuals i informació complementària:
S’ha de subministrar un joc complet de manuals d’ús dels diferents components de l’equip, així com de
tots els programes informàtics relacionats.

Investigador Principal
Barcelona, 15 de desembre de 2021
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