AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANIT

INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient .: 3020170339
D’acord amb l’informe justificatiu de 8 de juliol de 2019 i per fer front al conjunt d’actuacions a
desenvolupar, l’AQuAS té la necessitat de realitzar un contracte de serveis de recerca i desenvolupament
associats al projecte europeu de compra pública pre-comercial ANTI-SUPERBUGS PCP, projecte finançat pel
fons del programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Comissió europea, en el marc de l’acord de
subvenció 688878, a tramitar mitjançant procediment obert. La UE no participa com a òrgan de contractació
en aquest procediment.
Atesa la delegació de competència del Consell d’Administració de 19 de juliol de 2017, en el director de
l’AQuAS per a les contractacions vinculades al projecte ANTISUPERBUGS i l’acord del Govern
GOV/129/2018, de 6 de novembre de 2018 (DOGC núm. 7743, de 8 de novembre de 2018), pel qual se’m
nomena director de l’AQuAS,
RESOLC:
Incoar l’expedient de contractació, a tramitar per procediment obert, dels serveis de recerca i
desenvolupament associats al projecte europeu ANTI-SUPERBUGS, en matèria de compra pública precomercial, per un import màxim de 2.848.450,41 euros (IVA exclòs) desglossat de la forma següent: fins un
màxim de 78.332,39€ (IVA exclòs) per licitador en la Fase I; fins un màxim de 360.803,72€ (IVA exclòs) per
licitador en la Fase II i fins un màxim de 726.354,86€ (IVA exclòs) per licitador en la fase III, import que pot
ser incrementat per l’existència de romanents de les fases anteriors.

César Velasco Muñoz
Director
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya
Barcelona, 18 de juliol de 2019
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