L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
ATÈS QUE


D’acord amb l’Informe de necessitat i idoneïtat de data 29 de
setembre de 2017 l’empresa seleccionada per a presentar la
corresponent proposta va ser:
THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.



Facilitada la documentació necessària pel participant seleccionat i
havent transcorregut el termini indicat en la invitació pel
lliurament de les ofertes, es fa constar que, s’ha presentat la
oferta en la forma i termini previst.



Havent-se examinat i valorat la proposta tècnica i econòmica
presentada pel licitador d’acord amb els criteris d’adjudicació
establerts al Plec de Clàusules Particulars així com en atenció al
Plec de Prescripcions Tècniques.
En conseqüència, S’ACORDA

ADJUDICAR a l’empresa THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.,
domiciliada a Madrid, Avgda. de la Vega 1, Edifici 1, Planta 4, amb NIF
B-28954170, el contracte relatiu al servei de “Suport i Manteniment
dels espectròmetres de masses, dels HPLC i del programari de dades de
la Unitat de Proteomica del Centre de Regulació Genòmica” per un
import total de 116.564,00 € i un termini de 12 mesos, prorrogable a 18
mesos en el cas dels lots 1 i 2, desglossat de la següent manera:
LOT 1: Espectròmetres
de masses

ANUALITAT
2018 (IVA exclòs)

PREU LOT 1

102.548,00 €

LOT 2: HPLC

ANUALITAT
2018 (IVA exclòs)

PREU LOT 2

10.004,00 €

LOT 3: Software
PREU LOT 3
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ANUALITAT 2019
(possibilitat pròrroga 6
mesos) (IVA exclòs)
51.274,00 €
ANUALITAT 2019
(possibilitat pròrroga
6 mesos) (IVA exclòs)
5.002,00 €

ANUALITAT 2018 (IVA exclòs)
4.012,00 €

REQUERIR a l’adjudicatari per tal que comparegui per formalitzar el
contracte en el termini màxim de quinze dies naturals des de la present
adjudicació.
Barcelona, a 10 de novembre de 2017
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