Anunci de licitació per a la contractació del servei de seqüenciació de
ChiPseq i ATACseq per a Projecte d’investigació PI15/00859, en funció de les
necessitats, mitjançant procediment obert simplificat sumari d’adjudicació i
tràmit ordinari:
1. Poder adjudicador. Dades generals i dades per a la obtenció de la
informació:
a) Organisme: IDIBAPS
b) Domicili: Carrer Rosselló, 149-153
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08036
d) Telèfon: 932279887
e) Fax: 934515272
f) Direcció de internet del Perfil del contractant, on estan disponibles els plecs,
integrat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya a
la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=searchCn&idCap=208036
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Direcció de correu electrònic: fconcurs@clinic.cat
Número d’expedient: I18.0032SS
Tipus de poder adjudicador i activitat principal: Recerca bàsica
Data límit de presentació d‘ofertes: 26/10/2018, a les 14:00 h.
Documentació que cal presentar: l’establerta al PCAP.
Presentació d’ofertes:
Presentació presencial: No.
Presentació Electrònica: Si.

2. Utilització de forma de contractació conjunta:

NO

3. Objecte del contracte.
a) Tipologia: Serveis
b) Descripció: Servei de seqüenciació de ChiPseq i ATACseq per a Projecte
d’investigació, en funció de les necessitats.
c) Divisió per lots i número:
NO, segons s’acredita a l’apartat F del quadre
de característiques del PCAP.
a. Possibilitat de presentar-se a 1 lots.
b. Limitació de l’adjudicació de lots: Màxim 1 lots/licitador
d) Lloc d’execució: A les dependències de l’adjudicatari.
e) Termini d’execució: 2018
f) Termini de lliurament per: de conformitat als terminis fixats al PPT.
g) Admissió de pròrroga: Si, per un termini màxim de 6 mesos.
h) Descripció de possibles variants:
NO
i) Establiment d’un acord marc:
NO
j) Sistema dinàmic d’adquisició:
NO
k) Subhasta electrònica (en procés obert/restringit/negociació):
NO
l) CPV: 85145000-7
m) NUTS: ES511
4. Condicions de participació:
a) Restringit a tallers protegits:
NO
b) Haurà d’executar-se únicament en el marc de programes d’ocupació
protegits:
NO

c) Enumeració i breu descripció dels criteris relatius a la situació personal dels
operadors econòmics que poden donar lloc a la seva exclusió:
d) Criteris de selecció: Els establerts al PCAP
e) Nivells mínims acceptables: Els establerts als plecs
f) Informació exigida (declaracions dels interessats, documentació): No
procedeix
g) Tipologia de procediment d’adjudicació: Obert simplificat sumari
h) Condicions particulars a las que està sotmesa l’execució del contracte: Els
establerts a l'Informe justificatiu de la necessitat.
i) Criteris d’adjudicació: Els establerts al PCAP
5. Presentació d’ofertes:
a) Adreça a la que hauran de transmetre les ofertes o sol·licituds de
participació: https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/I180032SS
b) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta: Durant la durada del procediment d'adjudicació
c) Data, hora i lloc de l'obertura de les pliques: no procedeix
d) Persones autoritzades a assistir a aquesta obertura: no procedeix
6. Llengua o llengües en què han de redactar-se les ofertes o les sol·licituds
de participació: Català/castellà
7. Si escau, indicació de si:
a) S'acceptarà la presentació electrònica d'ofertes o de sol·licituds de
participació:
b) S'utilitzaran comandes electrònics:
SI
c) S'acceptarà facturació electrònica:
SI
d) S'utilitzarà el pagament electrònic:
SI
8. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea:
SI. La despesa d’aquest expedient anirà a càrrec del
Projecte PI15/00859 de l’Institut de Salud Carlos III del MINECO “Cambios
epigeneticos inducidos por el síndrome Cushing en la plasticidad y el
kinoma del tejido adiposo. Modelo animal y estudio en humanos”, que
disposa de fons FEDER “Una manera de fer Europa”.
9. Procediment de recursos: Segons s'indica a la clàusula 28 PCAP
10. Dates i referències de publicacions anteriors en el «Diari Oficial de la Unió
Europea» rellevants per al contracte o els contractes que es donin a
conèixer a l'anunci:
NO
11. En el cas dels contractes diaris, calendari estimat per a la publicació
d'ulteriors anuncis. No procedeix
12. Data d'enviament de l'anunci: No procedeix
Barcelona, a 11 d’octubre de 2018
Firmado
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