RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT I DESPESA I OBERTURA DE
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (Exp. F18.0014CH)

Dr. Elias Campo Güerri, Director de recerca del Hospital Clínic de Barcelona, en la
seva qualitat d’òrgan de contractació de l’entitat Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica.
I.- Vist l’expedient instruït per a la contractació del Serveis de Clinical Research
Organization (CRO) per l’estudi GOING “Regorafenib followed by Nicolumab in
patients with Hepatocellullar Carcinoma progressin under sorafenib”, segons les
prescripcions establertes en aquest plec i el de prescripcions tècniques.
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; no divisió de lots.
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 del servei de Clinical Research
Organization (CRO) per l’estudi GOING “Regorafenib followed by Nicolumab in
patients with Hepatocellullar Carcinoma progressin under sorafenib” per a la
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, amb un valor estimat del contracte de
692.970,72 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, per import de
577.475,60 euros de base imposable, més 121.269,87 € d’IVA, total 698.745,47
euros.
Tercer.- 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 pel Patronat de la FCRB celebrat el 11 de juliol de 2018, estarà
formada pels següents membres, sens perjudici de les delegacions que acreditin;
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.
President:
Secretari:
Vocal:
Vocal:

Sra. Sonia Meléndez. Directora Econòmica i Financera de la FCRB.
Substitut: Sr. Dani Garcés. Responsable de Comptabilitat FCRB
Sra. Cristina Monsalve. Tècnic de la Unitat de Contractació Pública FCRB
Sr. Sergio Camacho. Cap de Control de gestió FCRB
Substitut: Sr. David Valcárcel. Tècnic Control de gestió
Sra. Nuria Castro. Cap Unitat Contractació Pública FCRB
Substitut: Sra. Mª García. Tècnic Unitat Contractació Pública FCRB

Vocal:
Vocal:

Dr. Jordi Bruix. Co-Investigador Principal
Substitut: President de la Mesa
Dr. Joan A. Arnáiz. Cap de la CTU de la FCRB
Substitut: President de la Mesa

Quart.- 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
segons es desprèn de l’art. 22.1 b) de la mateixa LCSP; amb varis criteris
d’adjudicació i amb tramitació ordinària.
Cinquè.- 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.
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