ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG03/17
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data
16 de març de 2017, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre a licitació a
l’empresa:
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.



Vist l’Informe Tècnic de data 24 de març de 2017 on s’avaluen i
valoren les ofertes tècniques i econòmiques presentades per l’únic
licitador presentat, i que forma part de l’expedient de
contractació.



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 24 de març
de 2017, en la que es fa constar la valoració de les propostes
tècniques presentades per l’únic licitador presentat d’acord amb
els criteris de valoració establerts en l’annex 6 del Plec de
Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions
Tècniques.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 31
de març de 2017, en la que es fa constar les ofertes presentades
per les empreses licitadores i el termini d’execució ofertat per les
mateixes.



Vistos els següents criteris d’adjudicació:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PROPOSTA
TÈCNICA
Valoració de Memòria Tècnica
Valoració proposta formació Tècnico-aplicativa
Valoració del pla d’instal·lació
PUNTOS TOTAL
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IZASA SCIENTÍFIC, S.L.U.
30
5
3
38

Punts màxims
30
5
5
40

CRITERIS DE ADJUDICACIÓ OFERTA
ECONÒMICA
Valoración de la oferta económica
Valoración de las referencias técnicas
PUNTOS TOTAL

IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.

Puntos máximos

40

40

0

20

40

60

TOTAL PUNTUACIÓ: 78 punts.
HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa IZASA SCIENTIFIC,S.L.U., domiciliada
a Plaza de Europa 21-23, 08908 de l’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, amb NIF B-66350281, el contracte relatiu al
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN UPGRADE PER A UN
MICROSCOPI DEL CRG (CRG03/17) per un import de 150.000€
(IVA exclòs) i un termini de 8 setmanes, d’acord amb l’informe de
valoració de les ofertes abans esmentat que s’accepta; REQUERIR
a l’adjudicatari perquè en el termini de 10 dies naturals des de la
data de publicació de l’adjudicació en el Perfil de Contractant
d’aquesta entitat constitueixi la garantia definitiva, per un import
de 7.500 euros, i presenti la documentació justificativa indicada
al Plec de Clàusules Particulars.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 6 d’abril de 2017
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