MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA
DE
L’EXPEDIENT
PER
LA
CONTRACTACIÓ
D'UN
SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I FORMACIÓ D’UN EQUIP PER
A CROMATOGRAFIA EN COLUMNA AUTOMÀTICA PER A PURIFICAR ELS COMPOSTOS
SINTETITZATS PEL DEPARTAMENT DE FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA I QUÍMICA
TERAPÈUTICA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (ART. 159.6 LCSP)
EXPEDIENT 2021/267
En data 15 de desembre de 2021, des de l’Oficina de Contractació s’inicia la tramitació de
l’expedient 2021/267 subministrament amb instal·lació, posada en marxa i formació d’un equip per
a cromatografia en columna automàtica per a purificar els compostos sintetitzats pel Departament
de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona, a proposta del
Dr. Diego Muñoz-Torrero López-Ibarra, professor titular d’Universitat adscrit al Departament de
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona, de 12 de desembre
de 2021, i proposa que s’incoï un expedient per a la contractació del següent subministrament:
a) Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte és el subministrament amb instal·lació, posada en marxa i formació d’un equip per a
cromatografia en columna automàtica per a purificar els compostos sintetitzats pel Departament de
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona.
La sessió de formació en la utilització de l’equip serà d’un mínim de 2 hores impartides en una o
vàries sessions i en grups de com a màxim 15 persones.
El transport corre a càrrec del contractista.
Aquest equip és essencial per assolir els objectius del projecte en l’àmbit de la química mèdica
Síntesis de compuestos con mecanismos innovadores contra enfermedades neurodegenerativas y
dolor
neuropático,
número
de
referència
PID2020-118127RB-I00
(MCIN/AEI/10.13039/501100011033). IP J Diego Muñoz-Torrero López-Ibarra.
b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació
La contractació està relacionada amb un projecte de recerca en l’àmbit de la química mèdica. En
aquest tipus de projectes, un cop sintetitzats els productes i abans de procedir a la seva
caracterització química i biològica, és imprescindible realitzar una purificació dels mateixos. Les
purificacions dels productes orgànics han requerit tradicionalment la utilització de la tècnica de
cromatografia en columna que, fins fa uns anys, es feia de manera manual. En els darrers deu anys
s’han popularitzat els equips de cromatografia en columna automàtics, que simplifiquen moltíssim la
feina experimental.
En el grup de recerca tenim un d’aquest equips automàtics des de fa uns set anys, que ens ha
permès comprovar l’important estalvi de temps i de dissolvents que proporcionen aquests equips.
Tanmateix, l’equip actual presenta ja alguns problemes derivats del temps que té i de l’ús intensiu
que pateix. A més, és tracta d’un equip molt senzill, que no presenta les importants novetats, tant
des del punt de detecció com de prestacions separatives, que s’han anant incorporant en els nous
equips. Per tot això, i perquè la seva adquisició beneficiaria a la totalitat d’objectius del projecte,
necessitem adquirir aquest equipament.
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c) Duració del contracte i pròrrogues:
El termini de lliurament, instal·lació i posada en marxa de l’equip de cromatografia és de 3 mesos
des de la formalització del contracte.
Termini de lliurament: El termini de lliurament es de 2 mesos des de la formalització del contracte.
Termini d’instal·lació, posada en marxa i comprovació de les especificacions tècniques: El
termini màxim d’2 setmanes des de la data de lliurament de l’equipament.
Formació: la sessió de formació per a la utilització de l’equip es durà a terme en un màxim de 2
setmanes des de la data d’instal·lació i posada en marxa.
La sessió serà d’un mínim de 2 hores impartides en una o vàries sessions i en grups de com a
màxim 15 persones.
Lloc de lliurament:
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
Laboratori de Química Farmacèutica
Avinguda Joan XXIII, 27-31
08028 Barcelona
Persona encarregada de recepcionar-ho:
Dr. Santiago Vázquez Cruz
Tel: 34-93 4024533
Correu-e: svazquez@ub.edu
Possibilitat i durada de les pròrrogues: El contracte es podrà prorrogar en els terminis de lliurament,
posada en marxa per causes de força major acreditades.
d) Valor estimat del Contracte (VEC):
El valor estimat del contracte és de: 33.000,00 euros IVA exclòs.
e) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és: 33.000,00 euros a la qual s’ha d’aplicar un IVA del 21% per
6.930,00 euros amb un import total de 39.930,00 euros.
Autorització de despesa número 300113448 de 15 de desembre de 2021.
f)

Proposta de tramitació i procediment

Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert simplificat abreujat, de
conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
En virtut de la delegació de l'exercici de la competència en matèria contractual, efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 13 de gener de 2021.
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Queda justificada la necessitat de celebrar la contractació d’un subministrament amb instal·lació,
posada en marxa i formació d’un equip per a cromatografia en columna automàtica per a purificar els
compostos sintetitzats pel Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la
Universitat de Barcelona, expedient 2021/267 i s’ordena la seva tramitació per procediment obert
simplificat abreujat i via ordinària.
Barcelona,

Anna Maria Rodriguez Noria
Administradora de Centre de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de Torribera
Òrgan de Contractació (p.d.13/1/2021)
Contra aquesta Resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a l’article 123 i següents de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. Interposat l’esmentat recurs, en
cap cas es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.
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