ORDRE DE COMPRA PER PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19
Exp. F0002

Rosa Vilavella Gasull, Gerent de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i com a òrgan de
contractació d’acord amb la Politica de Compres de l’entitat aprovada l’11 de juliol de 2018.
A l’empara de l’Acord del Govern de 12 de març de 2020 pel qual es declara d’emergència la
contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia
del SARS-CoV-2 i del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial,
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, i l’article 5 del Decret Llei 7/2020, de 17
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que autoritza
l’ús del procediment d’emergència regulat a l’article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
contractes del sector públic (LCSP), en les adquisicions que requereixin actuacions immediates per
a fer front al COVID-19.
Com a òrgan de contractació, mitjançant la present
ORDENO
La contractació immediata del servei de desenvolupament d’una plataforma mHealth per a la
comunicació amb pacients i professionals i la gestió remota d’afectats per COVID-19, per satisfer la
necessitat de dotar de recursos al projecte de recerca IP040732, amb l’objectiu de fer front a
l’actual pandèmia del Coronavirus (Covid-19).
Proveïdor: Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Import: 40.000,00 euros de base imposable, més 8.400 euros d’IVA, total 48.400 euros.
Que s’iniciï l’execució de la prestació no més tard d’un mes, comptat des de l’adopció d’aquest
acord.
Que, un cop executades les actuacions, s’observi el que disposa la LCSP sobre compliment dels
contractes, recepció i liquidació de la prestació.

Barcelona, a 22 d’abril de 2020

Rosa Vilavella
Gerent

