Resolució de FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA per la qual
s’anuncia l’adjudicació del procediment de contractació relatiu al:
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR D’ADN A GRAN
ESCALA PEL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG), PART DEL
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR D’ADN A GRAN ESCALA PEL CENTRE
DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE
LABORATORI ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CRG I CNAG-CRG
NÚM. DE EXPEDIENT: CRG08/21 (LOTS 1, 2 i 3)
1. Entitat adjudicadora:
a) Entitat: FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
b) Domicili: Carrer Doctor Aiguader, nº 88, 5º planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003
d) Telèfon: 933160100
e) Fax: 933160099
f) 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/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&idCap=2268810
g) Direcció de correu electrònic: concursos@crg.eu
h) Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Fundació pública dedicada a la
recerca biomèdica

2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del present contracte es el subministrament i instal·lació d'un nou
seqüenciador d’ADN a gran escala pel Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica
(CNAG-CRG), part del Centre de Regulació Genòmica (CRG), pel
subministrament i instal·lació d’un nou seqüenciador d’ADN a gran escala pel
Centre de Regulació Genòmica (CRG), i subministrament de consumibles de
laboratori específics pels laboratoris del CRG i CNAG-CRG.
b) Tipologia: Subministrament
c) Divisió per lots i número: SÍ / 3

LOT NÚM. 1: Subministrament i instal·lació d’un Seqüenciador
d’ADN a gran escala pel CNAG - CRG

LOT NÚM. 2: Subministrament i instal·lació d’un Seqüenciador
d’ADN a gran escala pel CRG

LOT NÚM. 3: Subministrament de consumibles de laboratori
específics per equips de Seqüenciació de la sèrie NovaSeq pels
laboratoris del CRG i CNAG-CRG

d) Possibilitat de presentar lots determinats: No aplica.
e) Limitació de l’adjudicació de lots: No aplica
f) Lloc d’execució:
LOT 1: CENTRE NACIONAL D’ANÀLISI GENÒMICA
Carrer de Baldiri Reixac, 4 (Edifici Parc Científic de Barcelona) - 08028
Barcelona
LOT 2: FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Carrer Dr.Aigüader 88, 6ª planta (Edifici Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona) - 08003 Barcelona

LOT 3: CENTRE NACIONAL D’ANÀLISI GENÒMICA
Carrer de Baldiri Reixac, 4 (Edifici Parc Científic de Barcelona) - 08028
Barcelona
FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Carrer Dr.Aigüader 88, 6ª planta (Edifici Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona) - 08003 Barcelona

g) Termini d’execució:
LOT 1 – Durada màxima del contracte de 9 setmanes, que inclou tant el
subministrament com la seva instal·lació, configuració, posada en marxa i
formació. El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir
de la formalització del contracte.
LOT 2 – Durada màxima del contracte de 9 setmanes, que inclou tant el
subministrament com la seva instal·lació, configuració, posada en marxa i
formació. El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir
de la formalització del contracte.
LOT 3 - Durada de 12 mesos inicials, amb possibilitat de dues pròrrogues de
12 mesos addicionals cadascuna. El termini de durada del contracte
començarà a comptar a partir de la formalització del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat
a) Forma adjudicació: Negociació per raons d’exclusivitat tècnica.
4. Pressupost de licitació: 8.897.306,00 (IVA inclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
LOT 1: Pressupost de licitació: 676.572,75 euros
Import de l’Impost del Valor Afegit: 142.080,28 euros
LOT 2: Pressupost de licitació: 676.572,75 euros
Import de l’Impost del Valor Afegit: 142.080,28 euros
LOT 3: Pressupost de licitació: 6000.000,00 euros
Import de l’Impost del Valor Afegit: 1.260.000,00 euros

5. Valor estimat del contracte: 19.353.145,50 € (IVA exclòs), que es correspon amb el
següent desglossament:
VALOR ESTIMAT LOT 1
Concepte
Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació

676.572,75 euros

Possibles modificacions (N/A)

N/A

Possibles pròrrogues

N/A

Total

676.572,75 euros

VALOR ESTIMAT LOT 2:
Concepte
Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació

676.572,75 euros

Possibles modificacions (N/A)

N/A

Possibles pròrrogues

N/A

Total

676.572,75 euros
VALOR ESTIMAT LOT 3:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

6.000.000 euros

Possibles modificacions (20%)

1.200.000 euros

Possibles pròrrogues

10.800.000,00 euros

Total

18.000.000,00 euros

6. Adjudicació:
LOT 1:
a) Data: 22 d’octubre de 2021.
b) Adjudicatari:
a. Nom o raó social: Illumina Productos de España, SLU
b. NIF: B86268125
c. Domicili social: Plaza Pablo Ruiz Picasso n.1, 28020 de Madrid
d. Telèfon: +44 (0)1223 408451
c) Import i termini d’adjudicació: 676.572,75 euros (IVA exclòs) i un
termini màxim d’entrega, instal·lació i posada en marxa de 7 setmanes.
d) Part del contracte que es vol subcontractar: No aplica
LOT 2:
a) Data: 22 d’octubre de 2021.
b) Adjudicatari:
a. Nom o raó social: Illumina Productos de España, SLU
b. NIF: B86268125
c. Domicili social: Plaza Pablo Ruiz Picasso n.1, 28020 de Madrid
d. Telèfon: +44 (0)1223 408451
c) Import i termini d’adjudicació: 676.572,75 euros (IVA exclòs) i un
termini màxim d’entrega, instal·lació i posada en marxa de 9 setmanes.
d) Part del contracte que es vol subcontractar: No aplica
LOT 3:
a) Data: 22 d’octubre de 2021.
b) Adjudicatari:
a. Nom o raó social: Illumina Productos de España, SLU
b. NIF: B86268125
c. Domicili social: Plaza Pablo Ruiz Picasso n.1, 28020 de Madrid
d. Telèfon: +44 (0)1223 408451
c) Import i termini d’adjudicació: Import màxim de 6.000.000 euros (IVA
exclòs) per un període de 12 mesos, amb els preus unitaris i descomptes
indicats en annex I.
d) Part del contracte que es vol subcontractar: No aplica

7. Finançament:
LOT 1: L'objecte d'aquest contracte es cofinança en un 50% pels Fons Europeus de
desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte de grans
equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc
del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les
Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la
Generalitat de Catalunya, sent el 50% restant finançat amb fons interns de centre
provinents de la Generalitat de Catalunya
Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en
matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament
(UE) núm.
1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures
d’informació i comunicació destinades al públic
LOT 2: L’objecte del present contracte podrà estar finançat amb la concessió de les
ajudes de l’Agencia Estatal (Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación
y Equipamiento Científico-Técnico), en el marc del Plan Extraordinario Next Generation
EU, «Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia» o, amb els fons interns del centre
provinents de la Generalitat de Catalunya.
LOT 3: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre
provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de
l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació
de serveis científico-tècnics.

Barcelona, a 22 d’octubre de 2021

Bruna Vives
Gerent

Luis Serrano
Director

