El Director i el Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en
relació a l’expedient de contractació relatiu al SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE LITOGRAFIA ÒPTICA A ESCRIPTURA
DIRECTA A DOBLE LONGITUD D’ONADA PEL DISENY DE DISPOSITIUS
A ALTA VELOCITAT I GRAN DIMENSIÓ PEL CRG – CRG01/22.
I.- Antecedents:
Primer.- En data 24 de febrer de 2022, es va convocar procediment obert
mitjançant anunci al Perfil de Contractant.
Segon.- En data 18 de març de 2022, va finalitzar el termini de
presentació de les ofertes. Han presentat oferta els següents licitadors:
‐ QUANTUM DESIGN GmbH (VAT number: DE284734472)
‐ IRIDA IBÉRICA, S.L (CIF: B86015872)
Tercer.- Mitjançant acta de constitució de la Mesa de Contractació i
d’obertura de la documentació general i de qualificació de les esmenes de
data 8 d’abril de 2022, es deixà constància del compliment dels
requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Quart.- El dia 21 d’abril de 2022 en acte d’obertura pública de les
proposicions avaluables mitjançant un judici de valor, es deixà constància
de la documentació aportada i de l’inici de l’estudi, anàlisi i valoració del
contingut dels referits sobres.
S’acompanya a la present resolució informe tècnic de valoració de les
propostes tècniques de 27 de maig de 2022, emès pel Responsable del
Laboratori Intracel·lular Self-Organization, en el que es fa constar la
valoració dels sobres núm. 2, propostes valorables mitjançant criteris
subjectes a un judici de valor, presentades per cadascun dels licitadors,
d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’annex núm. 3 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
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Les puntuacions relatives a criteris de valoració subjectes a judici de valor
són les següents:
- QUANTUM DESIGN GmbH ....................................................... 16 punts
- IRIDA IBÉRICA, S.L.: es declara exclosa, tal i com s’indica a l’Informe
Tècnic de valoració de les propostes tècniques de 27 de maig de 2022,
annex al present document, per no complir amb les especificacions
tècniques mínimes requerides en diversos punts del Plec de Prescripcions
Tècniques.
Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació en la
referida acta.
Cinquè.- En data 7 de juny de 2022 es va procedir a l’obertura pública de
les ofertes avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris
automàtics contingudes en el sobre núm. 3, prèvia comunicació als
licitadors de les puntuacions obtingudes arrel de la valoració de les ofertes
tècniques, amb el resultat que consta a l’acta indicada a l’apartat anterior i
publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Sisè.- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a fórmules
automàtiques obtenen la següent puntuació:
- QUANTUM DESIGN GmbH ....................................................... 78 punts
Novè.- Aquest Òrgan de Contractació en data 13 de juny de 2022 va
emetre resolució per la qual s’accepta la classificació i adjudicació
proposada per la Mesa de Contractació del procediment relatiu a
l’expedient CRG01/22, pel Subministrament i instal·lació d’un equip de
Litografia Òptica a escriptura directa a doble longitud d’onada pel disseny
de dispositius a alta velocitat i gran dimensió pel CRG.
En la mateixa resolució de data 13 de juny de 2022, que va ser enviada a
l’empresa QUANTUM DESIGN GmbH, en data 15 de juny de 2022, es va
requerir la documentació establerta a la clàusula 12 del Plec de Clàusules
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Administraves Particulars a l’empresa QUANTUM DESIGN GmbH per ser
l’empresa que ha formulat la proposta amb millor relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Desè.- En data 27 de juny de 2022, per part de l’empresa QUANTUM
DESIGN GmbH, s’ha donat compliment al requeriment efectuat en data 15
de juny de 2022, en temps i forma, donant, per tant, compliment a
l’acreditació de la seva personalitat jurídica, la seva solvència econòmica i
financera, la seva solvència tècnica i/o professional, així com al fet de no
estar incursa en cap prohibició de contractar i de trobar-se al corrent en
les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
Atenent als punts antecedents,

ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa QUANTUM DESIGN GmbH, amb VAT
number DE284734472, domiciliada a Im Tiefen see, 58 - D-64293 –
Darmstadt (Alemania), el procediment de contractació relatiu al
Subministrament i instal·lació d’un equip de Litografia Òptica a escriptura
directa a doble longitud d’onada pel disseny de dispositius a alta velocitat i
gran dimensió pel CRG, amb número d’expedient CRG01/22, per un
import de 178.500,00 euros (cent setanta-vuit mil cinc-cents euros), IVA
exclòs, i un termini d’entrega màxim de 24 setmanes, d’acord amb els
informes tècnics de valoració que s’accepten.
SEGON.- FACULTAR al Director i al Gerent del CRG per tal que puguin
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la
formalització del contracte.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la
resta d’empreses que han participat en el present procediment de
contractació.
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QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
A Barcelona, el dia 29 de juny de 2022
Signat:
Òrgan de contractació del CRG

Director CRG
Luis Serrano

Gerent CRG
Joan Vives

Finançament: L’objecte del present contracte està finançat pel Consell
Europeu d’investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i
innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció num.
951430), Acrònim: BIOMECANET.
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