Exp. I19.0044CH
Tipus: Subministrament
Procediment: Obert harmonitzat
Objecte: SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE LA TÈCNICA
D’IMMUNOHISTOQUÍMICA, AMB CESSIÓ D’EQUIP, PER A L’IDIBAPS.

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT I DESPESA I OBERTURA DE PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
Dr. Elias Campo Güerri, Director, en la seva qualitat d’òrgan de contractació de l’entitat Institut
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
I.- Vist l’informe justificatiu de la necessitat, emès pel promotor en data 09/09/2019.
II.- Vist que en data 09/09/2019 es va incoar l’expedient per a la contractació a dalt esmentat.
III.- Vist que en data 06/11/2019 s’ha procedit a certificar l’existència de crèdit adequat i
suficient per a l’esmentada contractació.
IV.- Vistos els informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient de contractació relatius a la
justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de licitació i valor estimat del
contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de selecció, adjudicació i condicions
especials d’execució; no divisió de lots.
V.- Vist que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d’aplicació per
tal d’entendre completat l’expedient de contractació.
D’acord amb el que disposen els articles 117 i 220 de la LCSP i en virtut de l’establert a la
Politica de Compres de l’entitat aprovada per la Junta de Govern de l’IDIBAPS, en data 2 de
maig de 2018, actualitzada en data 11 de juliol de 2018, com a Òrgan de Contractació,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER A LA
REALITZACIÓ DE LA TÈCNICA D’IMMUNOHISTOQUÍMICA, AMB CESSIÓ D’EQUIP, PER A
L’IDIBAPS, així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran l’esmentada contractació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte, per un pressupost de licitació de
336.000 euros de base imposable, més 70.560€ d’IVA, total 406.560 euros, amb la
plurianualitat especificada a l’expedient.
Quart.- Segons s’estableix a l’art. 326.4 de la LCSP, establir la composició de la Mesa de
contractació, que tal com va quedar definida en el Punt 3 de la Política de Compres aprovada
per la Junta de Govern de l’IDIBAPS celebrada el 2 de maig de 2018, actualitzada en data 11 de
juliol de 2018, estarà formada pels següents membres sens perjudici de les delegacions que
acreditin:

Presidenta:
Secretaria:
Vocal 1:

Vocal 2:

Vocal 3:

Vocal 4:

Sra. Sònia Melendez. Directora Econòmica i Financera de la FCRB
Substitut: Sr. Daniel Garcés. Responsable de Comptabilitat.
Sra. Cristina Monsalve. Tècnica de la Unitat de Contractació Pública de la FCRB.
Sr. Sergio Camacho. Tècnic de la Unitat de Controlling, pel control econòmicpressupostari.
Substitut: Sr. David Valcarcel. Tècnic de la Unitat de Controlling.
Sra. Núria Castro. Cap de la Unitat de Contractació Pública de la FCRB, com
assessora jurídica.
Substitut: Sra. Maria Garcia. Tècnica de la Unitat de Contractació Pública de la
FCRB.
Dra. Aina Rodríguez. Coordinadora de Biobanc i Responsable de Plataformes
Científiques.
Substitut: President de la Mesa
Sr. Luís Mochón. Cap de Compres FCRB
Substitut: President de la Mesa

Així com comunicar aquesta designació als interessats a fi que restin assabentats que
properament se’ls comunicarà el dia i l’hora en què hauran de comparèixer per tal de
constituir-se en Mesa de contractació.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment de contractació segons els termes del procediment
obert aplicable segons resulta de l’art. 156 de la LCSP, i harmonitzat; amb varis criteris
d’adjudicació i amb tramitació ordinària.
Quart.- Ordenar la publicació de la present resolució al perfil de contractant i al DOUE, i que la
licitació sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.

Barcelona, a 6 de novembre de 2019

Date: 2019.11.06
15:51:42 +01'00'
Dr. Elias Campo
Director IDIBAPS
Òrgan de Contractació

