ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG04/17
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data
31 de març de 2017, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre a licitació a
l’empresa:
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L.



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 10 d’abril de
2017, en la que es fa constar la valoració de les propostes
tècniques presentades per l’únic licitador presentat d’acord amb
els criteris de valoració establerts en l’annex 6 del Plec de
Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions
Tècniques.



Vist l’Informe Tècnic de data 13 d’abril de 2017 on s’avaluen i
valoren les ofertes tècniques i econòmiques presentades pels
licitadors, i que forma part de l’expedient de contractació.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 18
d’abril de 2017, en la que es fa constar les ofertes presentades per
l’única empresa licitadora i el termini d’execució ofertat per les
mateixes.



Vistos els següents criteris d’adjudicació:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Valoració de l’oferta econòmica
Valoració de l’oferta tècnica
PUNTS TOTALS

CRG04/17

INTERNACIONAL PERIFERICOS Y
MEMORIAS ESPAÑA, S.L.

Punts màxims

50

50

45

50

95

100

HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa INTERNACIONAL PERIFERICOS Y
MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L., domiciliada a C/Vallespir 18,
08970 de SANT JOAN DESPÍ, Barcelona, amb NIF B-62758602, el
contracte de l’expedient CRG04/17 relatiu al “Servei de suport i
manteniment del sistema d’emmagatzematge primari i secundari
del CRG” per un import total de 135.730,98 euros (IVA exclòs)
desglossat de la següent manera:
ANNEX 1 – 76.215,49€ (IVA exclòs) pel període entre
05/05/2017 a 04/05/2018.
ANNEX 2 – 25.985,74€ (IVA exclòs) pel període entre
05/05/2017 a 04/05/2018.
ANNEX 3 – 33.529,75€ (IVA exclòs) pel període entre
16/11/2017 a 04/05/2018.
D’acord amb l’informe de valoració de les ofertes abans esmentat
que s’accepta; REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de
10 dies naturals des de la data de publicació de l’adjudicació en el
Perfil de Contractant d’aquesta entitat constitueixi la garantia
definitiva, per un import de 6.786,55 euros, i presenti la
documentació justificativa indicada al Plec de Clàusules
Particulars.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 20 d’abril de 2017
ENTIDAD FUNDACIO
CENTRE DE REGULACIO
GENOMICA - CIF G62426937
- NOMBRE VIVES PRAT
BRUNA - NIF 52628204H

Bruna Vives
Gerent

CRG04/17

Digitally signed by ENTIDAD FUNDACIO
CENTRE DE REGULACIO GENOMICA - CIF
G62426937 - NOMBRE VIVES PRAT BRUNA NIF 52628204H
DN: c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA,
ou=703018321, cn=ENTIDAD FUNDACIO
CENTRE DE REGULACIO GENOMICA - CIF
G62426937 - NOMBRE VIVES PRAT BRUNA NIF 52628204H
Date: 2017.04.19 15:16:48 +02'00'

SERRANO PUBUL
LUIS FELIPE 02519323H

Digitally signed by SERRANO PUBUL
LUIS FELIPE - 02519323H
DN: c=ES, serialNumber=02519323H,
sn=SERRANO PUBUL,
givenName=LUIS FELIPE,
cn=SERRANO PUBUL LUIS FELIPE 02519323H
Date: 2017.04.19 15:17:06 +02'00'

Luis Serrano
Director

