RESOLUCIÓ ÒRGAN CONTRACTACIÓ CRG

El Director i la Gerent del CRG, en la seva qualitat d’ÒRGAN DE

CONTRACTACIÓ de l’entitat,

I.- Vist l’Informe tècnic de data 29 de maig de 2020, emès pel Sr. Ivo Gut,
Director del CNAG-CRG, en que es posa de manifest la necessitat
d’efectuar l’adquisició, amb caràcter immediat, de l’equipament científic
MANTIS, per portar a terme el desenvolupament del projecte COVID-19.
II.- Vist l’Informe jurídic, de data 2 de juny de 2020, emès per la Sra.
Cristina Casaus, Responsable de l’Assessoria Jurídica del CRG, en el que
es posa de manifest que l’adquisició de l’equipament indicat en l’informe
tècnic de data 29 de maig de 2020 de 2020, emès pel Sr. Ivo Gut, Director
del CNAG-CRG, ha d’efectuar-se amb caràcter immediat d’urgència,
complint amb els requisits necessaris per procedir a la seva tramitació
pel procediment d’emergència regulat a l’article 120 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), donant
conformitat a l’establert a l’art. 5 del Decret Llei 6/2020 de 12 de març,
l’art. 5 del Decret Llei 7/2020 de 17 de març i a l’art. 16 del Real Decreto
Ley 7/2020 de 12 de març, tot recollit en l’Informe Jurídic de data 2 de
juny de 2020.
III.- Vista la situació d’excepcionalitat de la situació, generada per la
pandèmia provocada pel COVID-19 i, de conformitat amb l’anteriorment
exposat, es donen tots els requisits per la tramitació d’emergència de la
contractació que es pretén realitzar.

L’òrgan de contractació RESOL:

Primer.- DECLARAR la tramitació d’emergència de l’adquisició de
l’equipament científic MANTIS per portar a terme el desenvolupament del
projecte COVID-19, que es detalla en Annex 1 a la present Resolució, de
conformitat a l’article 120 LCSP, a l’empara del que estableix a l’art. 5 del
Decret Llei 6/2020 de 12 de març, l’art. 5 del Decret Llei 7/2020 de 17
de març i l’art. 16 del Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de març.
Segon.- ADJUDICAR, per procediment d’emergència, el corresponent
contracte a l’empresa contractista Formulatrix, Inc., amb Tax
Identification number 75-3085637, i domiciliada a 10 DeAngelo Drive,
Bedford MA, 01730-2204, USA.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària.
Quart.- ORDENAR que en un termini no superior a UN (1) MES des de
la data de la present resolució s’iniciï l’execució del contracte.
Cinquè.- ORDENAR la publicació de la present licitació al perfil del
contractant.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Intervenció General de
la Generalitat de Catalunya en les condicions i terminis previstos per les
instruccions que dicti aquest òrgan i donar-ne compte al Govern de la
Generalitat.
Barcelona, a 3 de juny de 2020.
Òrgan de contractació del CRG

Director CRG
Luis Serrano

Gerent CRG
Bruna Vives

Annex 1 a la Resolució de l’Òrgan de Contractació
ANNEX
Prestacions a contractar per tramitació d’emergència
Contracte 20
Objecte del contracte: Mantis V3.3, Chip Changer – 6 Chip capacity and Mantis
Controlling Software Inbstrument License and Mantis Continuous Flow Option for
MANTV3. Pressurize bottle dispensin for higher flow rates.
Necessitat de la contractació: L’equip Mantis V3.3, Chip Changer és necessari
per processar les mostres enviades en temps real durant el proces de prova de
SARS-cov-2.
Empresa contractista: Formulatrix, Inc., amb Tax Identification number 753085637.
Import màxim del contracte: 38.316,00 euros.
Termini entrega: 2 setmanes des de la recepció de la comanda per part del
proveïdor.

Finançament: El present contracte es troba cofinançat al 50% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc
del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 – Objectiu d'inversió
en creixement i ocupació, projecte (IU16-007022), essent el 50% restant de
l'objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de
la Generalitat de Catalunya.

