El Director i la Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en
relació a l’expedient de contractació relatiu al SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR D’ADN A GRAN ESCALA
PEL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG), PART
DEL
CENTRE
DE
REGULACIÓ
GENÒMICA
(CRG),
PEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR
D’ADN A GRAN ESCALA PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
(CRG), I SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI
ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CRG I CNAG-CRG.
Núm. d’expedient CRG08/21
Lots 1, 2 i 3

I.- Antecedents:
Primer.- En data 25 de juny de 2021 es va convocar procediment negociat
sense publicitat, mitjançant invitació i anunci al Perfil de Contractant de
l’entitat.
Segon.- En data 26 de juliol de 2021 va finalitzar el termini de presentació
de les ofertes, havent presentat oferta el següent licitador:
Illumina Productos de España. S.L.U.
Tercer.- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i
d’obertura de la documentació general de data 29 de juliol de 2021, es
deixà constància del compliment dels requeriments administratius
establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Quart.- El 6 de setembre de 2021, en acte d’obertura pública de l’Oferta
Tècnica i l’Oferta Econòmica, es deixà constància de la documentació
aportada i de l’inici de l’estudi, anàlisi i valoració del contingut del referit
sobre.
1

En data 13 de setembre de 2021 es procedeix a iniciar la Fase de
Negociació requerint a l’empresa ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA,
S.L.U. per negociar respecte els extrems que ja es preveien en el Plec de
Clàusules Particulars, és a dir:
LOT 1: Preu i termini d’entrega de l’equip objecte del contracte.
LOT 2: Preu i termini d’entrega de l’equip objecte del contracte.
LOT 3: Preus i descomptes aplicats per cadascun dels productes objecte
del contracte.
En data 21 de setembre de 2021 finalitza la fase de negociació, amb els
següents acords:
LOT 1: Es manté el preu indicat a l’oferta inclosa en el Sobre num. 2 i es
redueix el termini d’entrega de l’equip objecte del contracte a 7 setmanes.
LOT 2: Es manté el preu indicat a l’oferta inclosa en el Sobre num. 2 i
també es manté el termini d’entrega de l’equip objecte del contracte en 9
setmanes.
LOT 3: Es mantenen els preus i descomptes aplicats per cadascun dels
productes objecte del contracte, tal i com s’indica a l’oferta inclosa en el
Sobre num. 2.
S’acompanya a la present resolució, informe tècnic de valoració de global
de la proposta tècnica i econòmica de data 29 de setembre de 2021, que
inclou com annex 1, el llistat de preus del Lot 3 i en el que es fa constar la
valoració del sobre núm. 2, contenidor de l’oferta econòmica i oferta
tècnica, pels lots 1, 2 i 3, presentada pel licitador Illumina Productos de
España. S.L.U., d’acord amb els criteris establerts al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació en l’Acta
d’obertura del Sobre 2, de data 30 de novembre de 2021.
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Cinquè.- Aquest Òrgan de Contractació, en data 4 d’octubre de 2021, va
emetre resolució per la qual s’accepta la proposta d’adjudicació proposada
per la Mesa de Contractació del procediment relatiu al Subministrament i
instal·lació d'un nou seqüenciador d’ADN a gran escala pel Centre Nacional
d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), part del Centre de Regulació Genòmica
(CRG), pel subministrament i instal·lació d’un nou seqüenciador d’ADN a
gran escala pel Centre de Regulació Genòmica (CRG), i subministrament de
consumibles de laboratori específics pels laboratoris del CRG i CNAG-CRG,
expedient CRG08/21 (Lots 1, 2 i 3), a favor de l’empresa Illumina
Productos de España. S.L.U.
El dia 5 d’octubre de 2021 es va requerir la documentació establerta al
Plec de Clàusules Administraves Particulars a l’empresa Illumina
Productos de España. S.L.U., d’acord amb els criteris d’adjudicació
previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sisè.- En data 20 d’octubre de 2021, per part de l’empresa Illumina
Productos de España. S.L.U., s’ha donat compliment, de forma definitiva,
al requeriment efectuat en data 5 d’octubre de 2021, en temps i forma.
Atenent als punts antecedents,

ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR a ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U.,
amb CIF: B86268125, i amb domicili a Plaza Pablo Ruiz Picasso n.1,
28020 de Madrid, el procediment de contractació relatiu al
Subministrament i instal·lació d'un nou seqüenciador d’ADN a gran escala
pel Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), part del Centre de
Regulació Genòmica (CRG), pel subministrament i instal·lació d’un nou
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seqüenciador d’ADN a gran escala pel Centre de Regulació Genòmica (CRG),
i subministrament de consumibles de laboratori específics pels laboratoris
del CRG i CNAG-CRG, expedient CRG08/21 (Lots 1, 2 i 3), de la següent
manera:
LOT 1: Subministrament i instal·lació d’un Seqüenciador d’ADN a gran
escala pel CNAG - CRG
Per un import de 676.572,75 euros (IVA exclòs) i un termini màxim
d’entrega, instal·lació i posada en marxa de 7 setmanes, a partir de la data
de formalització del contracte, d’acord amb els informes tècnics de
valoració que s’accepten.
LOT 2: Subministrament i instal·lació d’un Seqüenciador d’ADN a gran
escala pel CRG
Per un import de 676.572,75 euros (IVA exclòs) i un termini màxim
d’entrega, instal·lació i posada en marxa de 9 setmanes, a partir de la data
de formalització del contracte, d’acord amb els informes tècnics de
valoració que s’accepten.
LOT 3: Subministrament de consumibles de laboratori específics per
equips de Seqüenciació de la sèrie NovaSeq pels laboratoris del CRG i
CNAG-CRG
Per un import màxim de 6.000.000 euros (IVA exclòs), per un període de
12 mesos, amb els preus unitaris i descomptes indicats en l’annex
d’aquest document, a partir de la data de formalització del contracte,
d’acord amb els informes tècnics de valoració que s’accepten. Es
contempla la possibilitat de dues pròrrogues de 12 mesos addicionals
cadascuna.
SEGON.- FACULTAR al Director i a la 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.
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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 22 d’octubre de 2021
Òrgan de contractació del CRG

Director CRG
Luis Serrano

Gerent CRG
Bruna Vives

LOT 1: L'objecte d'aquest contracte es cofinança en un 50% pels Fons Europeus de desenvolupament regional (FEDER)
de la Unió Europea, dins el Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans
Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, sent el 50% restant
finançat amb fons interns de centre provinents de la Generalitat de Catalunya
Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació
regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels
beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic
LOT 2: L’objecte del present contracte podrà estar finançat amb la concessió de les ajudes de l’Agencia Estatal
(Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico), en el marc del Plan
Extraordinario Next Generation EU, «Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia» o, amb els fons interns del
centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
LOT 3: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de
Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons
obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics
Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents de la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes de
Sector Públic com a òrgan competent per la resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixen les
condicions que han de regir la contractació, així com també els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers
decideixin directa o indirectament sobre la mateixa, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, els actes pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats, incloses les ofertes que siguin excloses per
resultar anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP, contra l’acord d’adjudicació i les modificacions contractuals
basades en l’incompliment d’allò que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP.
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la LCSP.
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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