INFORME
JURÍDIC
RELATIU
A
L’APROVACIÓ
DE
LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIP CIENTÍFIC
MANTIS PER PROJECTES DE COVID-19
CONTRACTE: Subministrament de l’equipament científic Mantis
per al desenvolupament de projectes de COVID-19
Valor estimat del contracte: 38.316 euros més IVA
En relació a l’aprovació del contracte de referència, s’emet INFORME
JURIDIC previ a l’aprovació de la contractació, en base als següents:
ANTECEDENTS
I. Degut a la situació de pandèmia originada pel COVID-19, la Fundació
Centre de Regulació Genòmica CRG està participant en l’execució de
diversos projectes de recerca per l’anàlisi i detecció massiva del COVID19.
II. En data 29 de maig de 2020, el Sr. Ivo Gut, Director del CNAG-CRG
ha emès un informe tècnic en el que es justifica la necessitat i idoneïtat
del contracte, així com el valor econòmic de la contractació que cal
efectuar relativa a l’adquisició de l’equipament científic Mantis per al
desenvolupament de projectes de COVID-19.
D’acord amb els anteriors antecedents, i en relació a la tramitació de la
contractació objecte d’aquest informe, s’estableixen les següents:

CONSIDERACIONS
Primera.- Legislació.
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un
poder adjudicador que no té la consideració d’Administració Pública.
Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació a l’entitat de
l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de la mateixa
Llei.
El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, és
qualifica de contracte privat, regint-se en quant a la preparació i
adjudicació per les disposicions aplicables de la LCSP i en quant al seus
efectes i extinció per les normes de dret privat i a les disposicions
aplicables de la LCSP.
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Segona.- Tipificació.
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de
qualificar el contracte com de subministraments de conformitat amb
allò establert a l’art. 16 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercera.- Tramitació.
La contractació que es preten realitzar serà objecte de tramitació
d’emergència, de conformitat amb l’establert a l’art. 120 de la LCSP,
donat que la referida contractació s’ha d’efectuar de forma immediata,
per poder desenvolupar els projectes de recerca per l’anàlisi i detecció
massiva COVID-19 i degut a la situació de greu perill que suposa la
pandèmia i que habilita a l’Òrgan de Contractació del CRG a l’aplicació
de la tramitació d’emergència.
Alhora, la tramitació d’emergència es realitza de conformitat amb els
termes establerts a la següent normativa:
-Art. 5 del Decret Llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en
matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació
pública, per tal de pal.liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2, pel qual s’estableix que mitjançant Acord de
Govern es determinaran els serveis i subministraments que, pel fet de
ser essencials per lluitar contra la pandèmia SARS-CoV-2, podran
adquirir-se fent ús del mecanisme de contractació d’emergència.
-Art. 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
-Art. 16 del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19,
modificat per la Disposició Final Sisena del Real Decreto 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 i per la Disposició Final Segona del Real
Decreto Ley 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per paliar els efectes derivats del
COVID-19.
El CRG procedirà a la corresponent publicació al Perfil del Contractant
de l’entitat, integrat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
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El present contracte es troba cofinançat al 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 - Objectiu
d'inversió en creixement i ocupació, projecte (IU16-007022), essent el
50% restant de l'objecte del contracte cofinançat amb els fons interns
del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
Cinquena.- Termini.
El termini d’inici d’execució dels contractes i les prestacions que se’n
derivin no podràn ser superiors a un mes comptat des de l’adopció de
l’acord de resolució de l’Organ de Contractació del CRG.
La durada dels contractes s’establirà en els casos en que procedeixi en
la corresponent ordre de comanda, de conformitat amb la naturalesa
del subministrament i el seu corresponent període d’entrega.
Sisena.- Garantia.
No procedirà l’exigència de garantia provisional ni definitiva a l’empresa
contractista.
Setena.- Avaluació d’ofertes.
L’oferta s’avaluarà de conformitat amb el pressupost presentat i
l’acompliment dels requisits tècnics establerts per part del departament
i programa sol.licitant.
Vuitena.- Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació competent per raó de la quantia es troba format
pel Director i la Gerent del CRG.
Per tot l’esmentat, qui subscriu,
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INFORMA favorablement respecte al procediment de tramitació
d’emergència de la contractació del subministrament de l’equipament
científic Mantis per al desenvolupament de projectes de COVID-19, atès
que el mateix és de conformitat amb la legislació de contractes i la
normativa relacionada a la Consideració Tercera.
Barcelona, 2 de juny de 2020

Signat: Cristina Casaus
Responsable Assessoria Jurídica CRG
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