ESMENES 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 a
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, a la Fundació Centre de Regulació Genòmica (en endavant CRG), les seves capacitats de
PCR per portar a terme tests de diagnòstic amb mostres de pacients que han contret del COVID19.
Per poder portar a terme aquests tests de diagnosis és 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, es va aprovar, per part de la Generalitat, la
compra per un pressupost total de 877.876€, del qual es van tramitar 19 comandes mitjançant
tramitació d’emergència.

PRESSUPOST
El programa tenia un pressupost global de 877.876€, sobre el qual s’han de fer uns canvis, raó
per la qual el pressupost final és de 843.424€, segons el quadre que s’especifica a continuació.
Item
1.
Automatització
del
processament de mostres
2. Kits d’extracció d’RNA
3. Reacció de qPCR
4. Reactius per preparar
solucions pròpies
5. EPIS
TOTAL

Import inicial
Import final
436.810€
393.677,€

Diferència
43.133€

311.911€
108.699€
15.995€

322.833€
108.780€
13.068€

-10.922€
-81€
2927€

4461€

5.066€

-605€

877.876€

843.424€

34.452€

Justificació dels canvis de pressupost
Les modificacions descrites a continuació incorporen únicament els canvis imprescindibles per
respondre als motius que les han originat i que han estat degudes a circumstàncies que no s’han
pogut preveure:

CRGE
1.

Automatització del processament de mostres: 393.677€

r

Equipament: L57.805€. Aquest cost es veurá augmentat en 3325€ per una baixada en
els costs de transport í un suport de manteniment d'un robot TECAN de dispensació de
líquids.

.
o

Tubs i racks per col.lecció de mostres amb un doble codi de barres que permeti
automatitzar-ne el seguiment: L11,.239€.. El preu s'ha incrementat en 1.669€ per un
canvi en els preus en el moment de fer la comanda.
Puntes de plástic per dispensació i extraccié de líquids en instruments robütics:
124.633€. Aquest cost es reduirá en 48.127€ donat que 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-automátic. Per aquest nou protocol, hem de retornar
les puntes lnicialment comprades i en el seu lloc comprar-ne unes altres.

2.

Kits d'extracció d'RNA: 322.833€

S'ha de demanar una partida addicional de kits d'extracció d'RNA de Qiagen per poder posar a
punt el protocol en un segon robot (Zephyr), donat que hem de parar uns dies el robot inicial
per adaptar e¡ protocoltal i com s'especifica al pt"rnt 1.

3.

Reacció de qPCR: 108.780€

Aquesta partida s'ha vist augmentada en BL€ pel cost de transport en una de les seves partides
(controls per assegurar la qualitat), que ha passat de 1.410€ a 1.491€.

4.

Reactius per preparar solucions própies: 13.068€

El preu inicial s'ha vist redui't en2927€ donat que

5.

alfinal necessitarem utilitzar menys reactius

EPls:5.066€

Donat que el proveidor inicial es va quedar sense estoc de producte, hem hagut de canviar de
proveiUor i aixü ens comporta un increment del cost de 605€.
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