RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

El Director de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, com a Òrgan de
Contractació, en relació al contracte basat de l’Acord Marc de material de laboratori Exp.
18/22 gestionat pel CSUC per part de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili pel
subministrament de cinc congeladors de -80º C pel Biobanc de l’IISPV
Exp. núm. IISPV 2020-14

I.- Antecedents:
Primer.- En data 9 d’octubre de 2020, es va procedir a fer l’enviament d’invitació a tots els
proveïdors homologats al lot 5 per participar en el procediment d’adjudicació del contracte
basat de referència.

Segon.- En data 15 d’octubre de 2020, va finalitzar el termini de presentació de les
ofertes. Han presentat oferta els següents licitadors:
-

CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,S.L
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.L.U
Palex Medical, S.A
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L

Tercer.- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura de les
ofertes econòmiques de data 16 d’octubre de 2020, es deixà constància de les empreses
que han presentat oferta conforme a la invitació:
-

CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,S.L
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.L.U
Palex Medical, S.A
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L
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Quart.- Mitjançant acta de la Mesa de Contractació de data 30 d’octubre de 2020 es
proposa excloure als licitadors THERMO FISHER SCIENTIFIC S.L.U i Palex Medical,
S.A per incorre en un incompliment de les prescripcions tècniques exigides.

Cinquè.- En data 20 d’octubre de 2020 es va sol·licitar un aclariment al licitador
CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,S.L per una possible oferta
anormalment baixa. El licitador dona compliment a la sol·licitud d’aclariment, justificant el
baix preu i aportant els documents necessaris que resulten pertinents per tal de donar
viabilitat a l’oferta, en temps i forma.
Sisè.- Mitjançant acta de la Mesa de Contractació de data 30 d’octubre de 2020 es
proposa acceptar l’oferta del licitador CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION
CIENTIFICA,S.L.
Setè.- Mitjançant acta de la Mesa de Contractació de data 30 d’octubre de 2020 es va
proposar classificar les ofertes econòmiques admeses de conformitat amb el criteris de
valoració establert en la invitació a participar del procediment de referència:
- CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,S.L: 100 punts
- IZASA SCIENTIFIC, S.L.U: 69,77 punts
- SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L: 60,98 punts
- INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A: 56,42 punts

Atenent als punts antecedents,

ACORDA

PRIMER.- EXCLOURE als licitadors THERMO FISHER SCIENTIFIC S.L.U i Palex
Medical, S.A per incompliment de les prescripcions tècniques exigides.

SEGON.- ACCEPTAR l’oferta del licitador CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION
CIENTIFICA,S.L.
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TERCER.- ADJUDICAR a CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,S.L,
el procediment de contractació relatiu al contracte basat de l’Acord Marc de material de
laboratori Exp. 18/22 gestionat pel CSUC per part de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere
Virgili pel subministrament de cinc congeladors de -80º C pel Biobanc de l’IISPV amb Exp.
Núm. IIPSV2020-14 per un import de 33.000,00 euros, IVA exclòs.
QUART.- FACULTAR al apoderat, de CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION
CIENTIFICA,S.L per tal que pugui realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin
pertinents per la formalització del contracte.

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
que han participat en el present procediment de contractació.

SISÈ.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Tarragona, 30 d’octubre de 2020

Director de l’IISPV
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