Resolució de FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA per la
qual s’anuncia la formalització del procediment de contractació relatiu al:
SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA D’ELECTROFORESI CAPIL.LAR
DE CAMP POLSAT PEL CNAG-CRG
NÚM. DE EXPEDIENT CRG12/21
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?reqCode=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 contracte és el SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA
D’ELECTROFORESI CAPIL.LAR DE CAMP POLSAT PEL CNAG-CRG.
b) CPV: 38400000-9
c) Tipologia: Subministrament
d)Divisió per lots i número: NO
e)Lloc de lliurament:
CENTRE NACIONAL D’ANÀLISI GENÒMICA - Carrer de Baldiri
Reixac, 4 (Edifici Parc Científic de Barcelona) - 08028 Barcelona

f) Termini d’execució: Durada màxima del contracte de 6 setmanes, que
inclou tant el subministrament com la seva instal·lació i posada en
marxa, a comptar a partir de la formalització del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma adjudicació: L’adjudicació del contracte es realitzarà a
l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu en el seu
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a
l’Annex 3 del Plec de Clàusules Administratives.
4. Pressupost de licitació: 77.391,82 (IVA inclòs), que es correspon amb
el següent desglossament:
‐ Pressupost de licitació: 63.960,18 euros
‐ Import de l’Impost del Valor Afegit: 13.431,64 euros
5. Valor estimat del contracte: 63.960,18 € (IVA exclòs), que es
correspon amb el següent desglossament:
‐ Pressupost de licitació (IVA exclòs) 63.960,18 euros
‐ Possibles modificacions: N/A
‐ Possibles pròrrogues: N/A
‐ Total: 63.960,18 euros
6. Adjudicació:
a) Data: 14 d’octubre de 2021.
b) Adjudicatari:
a. Nom o raó social: Agilent Technologies Spain S.L.
b. NIF: B86907128
c. Domicili social: Muelle de Barcelona s/n, World Trade
Center, Ed. Sur, 5a. planta, 08039 de Barcelona
d. Telèfon: +34 93 344 54 20
c) Import i termini d’adjudicació: Import total de 63.478,08 euros (IVA
exclòs) i un termini màxim d’entrega de 4 setmanes.
d) Part del contracte que es vol subcontractar: No aplica

7. Formalització del contracte:
a) Data: 20 d’octubre de 2021
b) Subcontractació: No aplica
8. Finançament: L’objecte del present contracte està finançat en un 50%
per Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, dins del 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, essent el 50% restant finançat amb fons
interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 d’octubre de 2021

Bruna Vives
Gerent

Luis Serrano
Director

