RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

El Director de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), com a Òrgan de
Contractació, en relació amb el contracte del servei de perfil metabolòmic de
mostres biològiques mitjançant l’aplicació de tecnologia de cromatografia de
líquids i de gasos acoblada a espectrometria de masses i el seu tractament
bioinformàtic, per projecte d’investigació
Exp. núm. IISPV 2020-16

I.- Antecedents:
Primer.- En data 30 d’octubre de 2020, es va convocar procediment obert
simplificat sumari d’acord amb l’article 159 apartat 6 de la LCSP, mitjançant anunci
a la plataforma de contractació pública de Catalunya.
Segon.- En data 16 de novembre de 2020, va finalitzar el termini de presentació
de les ofertes. Han presentat oferta els següents licitadors:
-

FUNDACIÓ EURECAT

Tercer.- En data 17 d’octubre de 2020 es procedeix a l’obertura del sobre únic. Es
deixa constància del compliment dels requeriments administratius i de la proposta
econòmica i altres criteris avaluables automàticament establerts en el Plec de
Clàusules Particulars
Quart.- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a fórmules
automàtiques obtenen la següent puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació
del plec de clàusules particulars:
-

FUNDACIÓ EURECAT: 97,5 punts

Cinquè.- En data 17 de novembre de 2020 es comprova en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa està degudament constituïda, el
signat de la proposició té poders suficients per formular l’oferta, i no està incursa
en cap prohibició de contractar.
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Atenent als punts antecedents,
ACORDA

PRIMER.- ADJUDICAR a FUNDACIÓ EURECAT, el procediment de contractació
relatiu al servei de perfil metabolòmic de mostres biològiques mitjançant l’aplicació
de tecnologia de cromatografia de líquids i de gasos acoblada a espectrometria de
masses i el seu tractament bioinformàtic, per projecte d’investigació, per part de
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili per un import de 30.880,00 euros.
SEGON.- FACULTAR al apoderat, de FUNDACIÓ EURECAT per tal que pugui
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la
formalització del contracte. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la
signatura d’acceptació per FUNDACIÓ EURECAT de la present resolució
d’adjudicació segons l’article 159, apartat 6 lletra g) de la LCSP.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses que han participat en el present procediment de contractació.
QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant
de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Tarragona, 17 de novembre de 2020

Director de l’IISPV
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