Resolució de Fundació Centre de Regulació Genòmica per la qual
s’anuncia l’adjudicació del procediment de contractació relatiu al:
SUBMINISTRAMENT DE KITS DE REACTIUS I ACCESSORIS
ESPECÍFICS DE L’EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PER ALS
LABORATORIS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ
GENÒMICA (CRG)
Núm. d’expedient CRG05/21
1. Entitat adjudicadora:
a) Entitat: FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
b) Domicili: Carrer Doctor Aiguader, nº 88, 5º planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003
d) Telèfon: 933160100
e) Fax: 933160099
f) Perfil del contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a
la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la
pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap
.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=2268810
g) Direcció de correu electrònic: concursos@crg.eu
h) Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Fundació pública
dedicada a la recerca biomèdica
2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte és Subministrament de kits de reactius i
accessoris específics de l’equip Chromium Controller per als
laboratoris del CRG
b) Tipologia: Subministrament
c) Divisió per lots i número: NO
d) Lloc d’execució:
 Fundació Centre de Regulació, carrer Doctor Aiguader 88, 5ª
planta, Edifici PRBB – 08003 Barcelona.

 Unitat Centre Nacional d’Análisis Genòmica (CNAG-CRG),
carrer Baldiri Reixac, 4 Parc Cientific de Barcelona – Torre I,
08028 Barcelona.
e) Termini d’execució: Màxim de 12 mesos.
3. Adjudicació:
a) Data: 17 de juny de 2021
b) Adjudicatari:
a. Nom o Raó Social: BonsaiLab, S.L.U.
b. NIF: B82394248
a. Domicili social: Avda. Valdelaparra, 27 – 28108
d’Alcobendas, Madrid.
c) Import d’adjudicació: Import màxim de 2.400.000 euros (IVA
exclòs).
d) Termini d’execució: 12 mesos.
e) Part del contracte que es va subcontractar: No aplica.
4. Finançament: L’objecte del present contracte està finançat amb els
fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya, del
Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la
Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis
científico-tècnics.

Barcelona, a 17 de juny de 2021

Bruna Vives
Gerent

Luis Serrano
Director

Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents de la LCSP davant del Tribunal Català de
Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per la resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents
contractuals que estableixen les condicions que han de regir la contractació, així com també els actes de tràmit adoptats en el procediment
d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre la mateixa, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els actes pels que s’acordi l’admissió o inadmissió
de candidats, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de
la LCSP, contra l’acord d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en l’incompliment d’allò que disposen els articles 204 i 205 de
la LCSP. Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la LCSP.
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

