L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

ATÈS QUE


D’acord amb l’Informe de necessitat i idoneïtat de data 15 de Maig
de 2015, l’empresa seleccionada per a presentar la corresponent
proposta va ser:
- AFFYMETRIX UK LTD.



Facilitada la documentació necessària pel participant seleccionat i
havent transcorregut el termini indicat en la invitació per al
lliurament de les ofertes, es fa constar que, s’ha presentat la
oferta en la forma i termini previst.



Havent-se examinat i valorat la proposta tècnica i econòmica
presentada pel licitador d’acord amb els criteris d’adjudicació del
Plec de Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de
Prescripcions Tècniques



No hi ha hagut marge de negociació degut a que la oferta
presentada inicialment era molt competitiva.
En conseqüència, ACORDA

ADJUDICAR a l’empresa Affymetrix UK LTD domiciliada a Voyager,
Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, de High Wycombe (HP
10 OHH, Regne Unit) amb el numero de IVA NL815399893B01, el
contracte relatiu al “Subministrament de Consumibles de Laboratori
Específics d’Affymetrix pel CRG”(EXP.CRG09/15) per un import de
239.568 euros, IVA exclòs i un plaç d’execució màxim de 3 setmanes.

REQUERIR a l’adjudicatari per tal que comparegui per formalitzar el
contracte en el termini màxim de trenta dies naturals des de la present
adjudicació, prèvia constitució de la garantia definitiva i aportació de la
documentació requerida als Plecs de Clàusules Particulars en el termini
de 5 dies hàbils”.

A Barcelona, 21 de Juliol de 2015
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