RESOLUCIÓ DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI PER LA
QUAL S’ANUNCIA L’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE PERFIL METABOLÒMIC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE TECNOLOGIA DE CROMATOGRAFIA DE
LÍQUIDS I DE GASOS ACOBLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSES I EL SEU
TRACTAMENT BIOINFORMÀTIC, PER PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
EXP.NÚM. IISPV2020-16
1. Entitat adjudicadora:
a) Entitat: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
b) Domicili: Carrer Escorxador s/n
c) Localitat i codi postal: Tarragona,43003
d) Telèfon: 977.75.93.94.
e) Perfil del contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IISPV
f) Direcció de correu electrònic: contractacio@iispv.cat
g) Tipo de poder adjudicador y principal actividad:
Poder Adjudicador No Administració Pública.
Investigació Sanitària.

2. Objecte del contracte:
a) L'objecte del contracte és el servei de perfil metabolòmic de mostres
biològiques mitjançant l'aplicació de tecnologia de cromatografia de líquids i de
gasos acoblada a espectrometria de masses i el seu tractament bioinformàtic,
per projecte d'investigació.
Els objectius del servei seran caracteritzar el perfil metabolòmic en mostres de
sèrum i orina provinents d'una cohort de 150 pacients amb malalties
infeccioses i 50 subjectes sans que es faran servir com a grup control.
Actualment no hi ha marcadors de laboratori efectius per al pronòstic i
seguiment de les infeccions greus. En concret, no hi ha biomarcadors
primerencs que prediguin l'aparició de fallades multisistèmics en pacients
infectats, ni eines per predir el risc de reinfecció, resistència a el tractament i
conseqüències a llarg termini. Així doncs, els objectius són (i) trobar marcadors
metabòlics i canvis en el metabolisme en pacients amb infeccions greus; (Ii)
explicar les alteracions que produeixen les seves variacions dins de les
principals rutes metabòliques en què estiguin implicades; i finalment (iii)
elaborar un informe detallat de la metodologia emprada i dels processos de

b)
c)
d)
e)

tractament de dades seguits i interpretar els mateixos. El responsable del
projecte podrà sol·licitar tots els aclariments que considerin oportunes respecte
a aquests informes.
Tipologia: Ordinària
Divisió per lots i número: no procedeix
Lloc d’execució: Catalunya
Termini d’execució: 16 setmanes

3. Adjudicació:
a) Data: 17 de novembre de 2020
b) Adjudicatari:
a. Nom o Raó Social: Fundació EURECAT
b. NIF: G66210345
c. Domicili social: Av. Universitat Autònoma, 23 Parc Tecnològic del Vallès
d. Telèfon i Fax: 93 238 14 00
c) Import d’adjudicació: 30.880,00 EUROS
d) Termini d’execució: Entre 12 i 16 setmanes, segons oferta de l’adjudicatari

Tarragona, 17 de novembre de 2020

Director de l’IISPV

