El Director i la Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en
relació a l’expedient de contractació relatiu als SERVEIS DE SERVEIS DE
MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EQUIPS CIENTÍFICS DE LA FUNDACIÓ
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
Núm. d’expedient CRG06/19
I.- Antecedents:
Primer.- Es va convocar procediment obert mitjançant anunci al Perfil de
Contractant de l’Entitat i al DOUE de data 20 de maig de 2019.
Segon.- En data 20 de juny de 2019 va finalitzar el termini de presentació
de les ofertes. Han presentat ofertes els següents licitadors:
ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A.
Tercer.- Mitjançant acta de constitució de la Mesa de Contractació i
d’obertura de la documentació general de data 21 de juny de 2019 es deixà
constància del compliment dels requeriments administratius establerts en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars, per part de les empreses
ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U. i INSTRUMENTACIÓN Y
COMPONENTES S.A. Per aquest motiu es declaren admeses les
esmentades empreses.
Quart.- El 28 de juny de 2019, en acte d’obertura de les proposicions
avaluables mitjançant un judici de valor, es deixà constància de la
documentació aportada i de l’inici de l’estudi, anàlisi i valoració del
contingut dels referits sobres.
S’acompanya a la present resolució informe tècnic de valoració de les
propostes tècniques de 3 de juliol de 2019, emès per la Cap de Serveis
Generals del CRG, en el que es fa constar la valoració del sobre núm. 2,
propostes valorables mitjançant criteris subjectes a un judici de valor,
presentades pels licitadors, d’acord amb els criteris de valoració establerts
al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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Les puntuacions relatives a criteris de valoració subjectes a judici de valor
són les següents:

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚͲ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞdƌĞďĂůů
WůĂĚĞŐĞƐƚŝſŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚĂů

PUNTS TOTAL

 Ǧ 

ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA,
S.L.U.

INSTRUMENTACIÓN Y
COMPONENTES, S.A.

25
5
30

22
3,5
25,5

Punts màxims

35
5
40

Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació en l’acta
d’obertura del sobre que conté les proposicions avaluables mitjançant un
judici de valor.
Cinquè.- En data 10 de juliol de 2019 es va procedir a l’obertura pública
de les ofertes avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris
automàtics contingudes en el sobre núm. 3, prèvia comunicació als
licitadors de les puntuacions obtingudes arrel de la valoració de les ofertes
tècniques, amb el resultat que consta a l’acta indicada a l’apartat anterior i
publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Sisè.- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a fórmules
automàtiques obtenen la següent puntuació:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
sĂůŽƌĂĐŝſĚĞů͛ŽĨĞƌƚĂĞĐŽŶžŵŝĐĂ

PUNTS TOTAL

ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA,
S.L.U.

INSTRUMENTACIÓN Y
COMPONENTES, S.A.

60
60

59,92
59,92
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Punts màxims

60
40

Setè.- Aquest Òrgan de Contractació, en data 17 de juliol de 2019 va
emetre resolució per la qual s’accepta la classificació i adjudicació
proposada per la Mesa de Contractació del procediment relatiu al Servei de
manteniment dels equips científics de la Fundació Centre de Regulació
Genòmica (CRG), amb número d’expedient CRG06/19.
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90
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En la mateixa resolució es va requerir la documentació establerta a la
clàusula 12 del Plec de Clàusules Administraves Particulars a l’empresa
ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U., per ser l’empresa que ha
formulat la proposta amb millor relació qualitat-preu d’acord amb els
criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Vuitè.- En data 26 de juliol de 2019, per part de l’empresa ALTHEA
HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U. s’ha donat compliment al requeriment
efectuat, en temps i forma.
Atenent als punts antecedents,
ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA,
S.L.U., amb CIF CIF: B63510101 i domicili al Avenida de Europa, nº 24,
parque Empresarial La Moraleja, edificio Torona, 28108 de ALCOBENDASMadrid, el procediment de contractació relatiu al Servei de manteniment
dels equips científics de la Fundació Centre de Regulació Genòmica
(CRG), amb número d’expedient CRG06/19, per un període inicial de 3
anys (amb possibilitat d’una pròrroga per 2 anys addicionals), de la
següent manera:
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KĨĞƌƚĂĐŽŶžŵŝĐĂͬƉĞƌşŽĚĞ
ŝŶŝĐŝĂůĚĞϯĂŶǇƐ
KĨĞƌƚĂĐŽŶžŵŝĐĂͬƉŽƐƐŝďůĞ
ƉƌžƌƌŽŐĂĚĞϮĂŶǇƐĂĚĚŝĐŝŽŶĂůƐ
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SEGON.- FACULTAR al Director i a la Gerent del CRG per tal que puguin
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la
formalització del contracte.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la
resta d’empreses que han participat en el present procediment de
contractació.
QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.

A Barcelona, el 30 de juliol de 2019.
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