El Director i la Gerent del CRG, en la seva qualitat d’ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ de l’entitat,
I.- Vist l’expedient instruït per a la contractació de serveis corresponent
al contracte de Suport i Manteniment dels Microscopis confocals de la
Unitat de Microscopia Optica avançada del CRG.
II.- 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; insuficiència de mitjans propis.
III.- 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.
L’òrgan de contractació RESOL:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació CRG05/18 del servei de
Suport i Manteniment dels Microscopis confocals de la Unitat de
Microscopia Optica avançada del CRG, amb un valor estimat del
contracte de 234.916,42 EUROS euros (IVA no inclòs), així com els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran l’esmentat contracte.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment de contractació obert amb
varis criteris d’adjudicació i amb tramitació ordinària.
Quart.- Ordenar la publicació de la present resolució al DOUE i al perfil
de contractant i que la licitació sigui anunciada en la forma i pels
mitjans que legalment procedeixin.
Cinquè.- DESIGNAR com a membres de la mesa de contractació per a
l’adjudicació del Contracte de Suport i Manteniment dels Microscopis
confocals de la Unitat de Microscopia Optica avançada del CRG, a les
següents persones:

PRESIDENTA:
TITULARS

Sra. Cristina Casaus
SUBSTITUTS

Senyor Timo Zimmerman
Senyor
Jaume
Bacardit,
en
funcions de control econòmicfinancer de l’entitat.
Senyora Mireia Pérez, que exercirà
com a Secretaria de la Mesa de Senyora Alexandra Rizou
contractació
Sisè.- 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.
Barcelona, a 8 de maig de 2018
Òrgan de contractació del CRG
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