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CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI D’ANÀLISI DE MOSTRES DE PLASMA, SANG I
FEMTA AMB FONS DEL PROJECTE DE LA CONVOCATÒRIA PANDÈMIES 2020 Replegar-se per
créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles, DE L’AGAUR, Ref.
2020PANDE00053.
EXPEDIENT 2022/93
.
REUNITS
D’una banda, la Sra. Glòria Matalí Costa, Gerenta de la Universitat de Barcelona, en nom i
representació d’aquesta institució, en virtut de la resolució de delegació de competències en matèria
contractual de data 13 de gener de 2021, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 585
(Barcelona 08007) i provista de CIF Núm. Q0818001J,
D’altra banda, el Sr. Javier López Luján, en nom i representació de Fundació EURECAT, en virtut de
l’escriptura de poders atorgada davant el notari D. Joan Carles Favaró, en data 10 de juliol de 2018,
amb el número de protocol 1433, empresa amb domicili social a l’Av. Universitat Autònoma, 23. Parc
Tecnològic del Vallès. 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona. i NIF G66210345.
Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament del
present document i,
MANIFESTEN
I.- Que en data 25 de maig de 2022, la gerenta de la Universitat de Barcelona, va acordar incoar
l’expedient administratiu per a la contractació del Servei d’anàlisi de mostres de plasma, sang i femta
amb fons del projecte de la convocatòria pandèmies 2020 Replegar-se per créixer: l’impacte de les
pandèmies en un món sense fronteres visibles, de l’Agaur, ref. 2020pande00053, expedient 2022/93,
aprovant-se l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la mateixa en
data 25 de maig de 2022.
II.- Que en data 7 de juliol de 2022, la gerenta de la Universitat de Barcelona va resoldre adjudicar el
contracte a favor de la Fundació EUROCAT, per considerar la seva oferta avantatjosa als interessos
de la Universitat de Barcelona.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 35 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte
administratiu de serveis en base a les següents
CLÀUSULES
Primera.- . L’objecte del contracte és la contractació del servei d’anàlisi de 200 mostres de plasma,
sang i femta, en relació als objectius de recerca especificats en la sol·licitud del projecte Replegar-se
per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles (AGAUR), Ref.
2020PANDE00053. IP Carme Junqué Plaja.
L’objectiu es analitzar 200 mostres de plasma (assajos ELISA i assajos bioquímics per duplicat), sang
(polimorfismes) i femta (Metagenòmica 16S).
Mostres de plasma:
Els assajos ELISA mesuraran paràmetres relacionats amb la inflamació, la coagulació de la sang, la
disfunció dels vasos i la lesió dels teixits, segons paràmetres seleccionats en relació a la gravetat i
persistència de la COVID (paràmetres IL-6, D-Dimer, NGF, GFAp, pro-BPN, Trombomodulina,
Endotelina 1).
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Els paràmetres bioquímics que se seleccionaran estan relacionats amb la inflamació i l’estres
oxidatiu, segons la gravetat de la COVID (paràmetres TBARS, PCR y Ferritina).
Mostres de sang:
Els polimorfismes que es detectaran són: rs7412 i rs429358 per a ApoE, i rs1799752 per a ACE.
Mostres de femta:
S’utilitzarà un marcador basat en l'amplificació del gen de la subunitat de l'ARN ribosòmic 16S
(rRNA16S) per estudiar la diversitat de procariotes de 200 mostres humanes fecals.
Es farà l’anàlisi bioinformàtica de la diversitat alfa i beta i visualització de resultat mitjançant gràfics i
l’anàlisi estadística de la diversitat alfa, diversitat beta, contingut en tàxons i comparació d'abundància
relativa de tàxons i inferència i enriquiment funcional
Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
1. Al plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, còpia del qual
s’adjunta com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3. A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com de la normativa
que el desplegui.
4. A l’Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’Execució del Pressupost d’aquesta
Universitat.
5. A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, a la normativa vigent en matèria
de propietat intel·lectual i industrial, a la normativa mediambiental, i a les altres disposicions
específiques que siguin d’aplicació per raó de l’objecte contractual.
6. Supletòriament, a les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i en defecte d’aquestes, les normes de
dret privat que puguin ser d’aplicació.
Tercera.- El contractista s’obliga a executar el servei per la quantitat de 85.346,00 euros a la qual
s’ha d’aplicar un IVA del 21% per 17.922,66 euros amb un import total de pressupost total 103.268,66
euros, quantitat que serà abonada per la Universitat de Barcelona en la forma establerta en el plec de
clàusules administratives que regeixen aquesta contractació.
Quarta.- El contractista ofereix l’elaboració d’informes individuals en català o castellà per entregar als
participants del projecte.
Cinquena.- Pagament del 50% a la formalització del contracte i el 50% restant amb l’entrega de
l’informe final de l’anàlisi i davant la presentació de la factura corresponent.
Els pagaments s’efectuen mitjançant transferència bancària i dins dels 30 dies naturals següents als
de la recepció de la factura (art. 198.4 i Disposició Addicional 12ª LCSP).
A la factura haurà de constar les següents dades: constarà el nom o raó social, domicili, identificació
fiscal i dades bancàries de l’empresa adjudicatària, número i data de factura, destinatari del servei i
número expedient de contractació. S'inclouran els codis que la normativa consideri oportuns.
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Sisena.- La duració del contracte és des de la formalització fins el 31 d’octubre de 2022.
El termini de lliurament dels resultats de les 200 mostres queda establert el 31 d’octubre de 2022.
El lliurament dels resultats es farà de la següent manera:
-

L'informe d'anàlisi de plasma, sang i fecal lliurat serà un fitxer de format Excel que conté les
dades de l'assaig del perfil del proteoma, assajos ELISA i assajos bioquímics) i anàlisi de
sang (polimorfismes).

-

L'informe de Metagenòmica 16S emès contindrà els resultats derivats i detallats de
cadascuna de les etapes de l'anàlisi: filtratge de seqüències i retallades de qualitat,
profunditat i qualitats de seqüenciació, corbes de rarefacció i anàlisi de diversitat alfa i beta
per als grups experimentals inclosos, així com agrupació de metagenòmics. perfils, descripció
de perfils microbians i principals grups taxonòmics i la seva interpretació i discussió amb
suport bibliogràfic. Aquest informe es complementarà juntament amb els fitxers de
seqüenciació en brut i diversos annexos en format excel o csv que contindran recomptes,
abundàncies relatives i variacions diferencials entre grups experimentals. També s'annexaran
les xifres incloses a l'informe. Les xifres i els resultats aniran acompanyats dels seus
corresponents suports estadístics i de les taules adjuntes que mostrin aquells grups
taxonòmics o grups en què s'hagin identificat diferències significatives. Els resultats van
acompanyats d'una explicació descriptiva de cada tipus de prova utilitzat. L'informe serà
altament interactiu i s'entregarà juntament amb una reunió final en la qual s'exposaran els
continguts.

Les seqüenciacions i les restes de mostres es conservaran durant 2 mesos, a partir de la finalització
de la prova.
Es preveu prorrogar el termini de lliurament dels resultats prèvia sol·licitud del contractista i per causa
justificada.
Setena.- Es preveu el 20% de modificació del contracte per un increment de la quantitat de serveis no
previsibles a l’inici d’aquesta contractació.
Vuitena.- En cas d'incompliment del contracte per causes imputables al contractista la Universitat
podrà optar per resoldre el contracte.
Novena.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa a la Dra. Carme Junqué Plaja,
catedràtica d’Universitat i investigadora principal adscrita al Departament de Medicina de la Facultat
de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) de la Universitat de Barcelona davant del
contractista i actuarà com a responsable del contracte als efectes de l’establert a l’article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Desena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i efectes
del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona. Contra les
resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
contenciosos administratiu de Barcelona.
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I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present document
Per la Universitat de Barcelona

Per la Fundació EURECAT

Glòria Matalí Costa
Gerenta

Javier López Luján
Apoderat
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