INFORME
JURÍDIC
RELATIU
A
L’APROVACIÓ
DE
CONTRACTACIÓ DE MATERIAL PER REALITZAR TESTS
DETECCIÓ MASSIVA DE COVID-19

LA
DE

CONTRACTE: Adquisició d’equipament i material fungible per
portar a terme el Programa de detecció massiva de COVID-19
Valor estimat del contracte: 877.876 euros més IVA
En relació a l’aprovació del contracte de referència, s’emet INFORME
JURIDIC previ a l’aprovació de la contractació, en base als següents:
ANTECEDENTS
I. Degut a la situació generada per l’evolució i el contagi del COVID-19 i
amb l’objectiu d’atendre a les necessitats derivades de la protecció de
les persones i altres mesures adoptades pel Govern per fer front al
COVID-19, la Fundació Centre de Regulació Genòmica CRG ha rebut
per part de la Generalitat de Catalunya la sol.licitud de col.laborar en el
Programa de detecció massiva de COVID-19 mitjançant la prestació de
serveis de “screening” del COVID-19.
II. En data 1 d’abril de 2020, la Sra. Mònica Morales, Cap dels Serveis
Científico-Tècnics del CRG ha emès un informe tècnic en el que es
justifica la necessitat i idoneïtat del contracte, així com el valor
econòmic de la contractació que cal efectuar relativa a l’adquisició
d’equipament i material fungible per portar a terme serveis de
“screening” de COVID-19 encomanats per la Generalitat de Catalunya,
en compliment d’allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
D’acord amb els anteriors antecedents, i en relació a la tramitació de la
contractació objecte d’aquest informe, s’estableixen les següents:

CONSIDERACIONS
Primera.- Legislació.
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un
poder adjudicador que no té la consideració d’Administració Pública.
Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació a l’entitat de
l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de la mateixa
Llei.

El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, és
qualifica de contracte privat, regint-se en quant a la preparació i
adjudicació per les disposicions aplicables de la LCSP i en quant al seus
efectes i extinció per les normes de dret privat i a les disposicions
aplicables de la LCSP.
Segona.- Tipificació.
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació que es relacionen
a continuació, s’han de qualificar els contractes com de
subministraments de conformitat amb allò establert a l’art. 16 de la Llei
de Contractes del Sector Públic:
Partides de Subministraments

Import

1. Equipament i fungibles per l’automatització del
processament de mostres
2. Kits d’extracció de RNA

436.810€

3. Materials de reacció de qPCR

108.699€

4. Reactius per preparar solucions pròpies
5. Equips de Protecció Individual (EPIS)
TOTAL

311.911€
15.995€
4.461€
877.876€

Tercera.- Tramitació.
La contractació que es preten realitzar serà objecte de tramitació
d’emergència, de conformitat amb l’establert a l’art. 120 de la LCSP,
donat que la referida contractació s’ha d’efectuar de forma immediata,
per poder prestar els serveis de “screening” de COVID-19, i degut a la
situació de greu perill que suposa la pandèmia i que habilita a l’Òrgan
de Contractació del CRG a l’aplicació de la tramitació d’emergència.
Alhora, la tramitació d’emergència es realitza de conformitat amb els
termes establerts a la següent normativa:
-Art. 5 del Decret Llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en
matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació
pública, per tal de pal.liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2, pel qual s’estableix que mitjançant Acord de
Govern es determinaran els serveis i subministraments que, pel fet de
ser essencials per lluitar contra la pandèmia SARS-CoV-2, podran
adquirir-se fent ús del mecanisme de contractació d’emergència.
-Acord de Govern aprovat en data 7 d’abril de 2020, pel qual es crea el
Programa de Detecció Massiva de COVID-19 basat en les capacitats de
PCR dels agents del sistema de coneixement de Catalunya (Programa

Orfeu) i s’aprecia l’emergència de la contractació resultant d’aquest
Programa.
-Art. 5 del Decret Llei 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris,
de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica
-Art. 16 del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19,
modificat per la Disposició Final Sisena del Real Decreto 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 i per la Disposició Final Segona del Real
Decreto Ley 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per paliar els efectes derivats del
COVID-19.
El CRG procedirà a la corresponent publicació al Perfil del Contractant
de l’entitat, integrat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquena.- Termini.
El termini d’inici d’execució dels contractes i les prestacions que se’n
derivin no podràn ser superiors a un mes comptat des de l’adopció de
l’acord de resolució de l’Organ de Contractació del CRG.
La durada dels contractes s’establirà en els casos en que procedeixi en
la corresponent ordre de comanda, de conformitat amb la naturalesa
dels subministraments i els seus corresponents períodes d’entrega.
Sisena.- Garantia.
No procedirà l’exigència de garantia provisional ni definitiva a les
empreses contractistes.
Setena.- Avaluació d’ofertes.
Les ofertes s’avaluaran de conformitat amb els pressupostos presentats
i l’acompliment dels requisits tècnics establerts per part del
departament i programa sol.licitant.

Vuitena.- Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació competent per raó de la quantia es troba format
pel Director i la Gerent del CRG.
Per tot l’esmentat, qui subscriu,
INFORMA favorablement respecte al procediment de tramitació
d’emergència de la contractació d’equipament i material fungible per
portar a terme els serveis de “screening” en el Programa de detecció
massiva de COVID-19, atès que el mateix és de conformitat amb la
legislació de contractes i normativa relacionada a la Consideració
Tercera.
Barcelona, 8 d’abril de 2020

Signat: Cristina Casaus
Responsable Assessoria Jurídica CRG

