PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI RELATIU AL
CONTRACTE DE SERVEIS DE NEUROPSICÒLEG EXPERT EN AVALUACIONS
NEUROPSICOLÒGIQUES DE NENS I ADOLESCENTS EL MARC DEL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
PI18/00242, NÚM. D’EXPEDIENT I20.0012SS

En relació a l’expedient de referència, adjunto a la present l’informe de valoració de l’oferta presentada,
un cop s’ha procedit a la seva classificació dels candidats presentats amb l’objecte de proposar
l’adjudicació del contracte.
Antecedents:
Vist en data 24/03/2020, es va resoldre l’aprovació de l’expedient per procediment obert simplificat
sumari, que va ser publicat mitjançant anuncis al Perfil de Contractant de l’IDIBAPS allotjat a la
Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya en data 13/05/2020.
En data 28/05/2020, va finalitzar el termini de presentació de les ofertes, havent-se presentat:
-Sra. DAFNE GALÍ RAPÚN
-CLINICA DE SABADELL SL
En data 01/06/2020 es va procedir a l’obertura del Sobre Únic dels candidats presentats; no es va
constatar cap incompliment dels requeriments establerts en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
En data 9/06/2020 es demanen Aclariments a Dafne Galí Rapún i a Clínica De Sabadell, S.L., rebent
resposta el 12/06/2020 i en data 15/06/2020 es torna a demanar Aclariments a les dos entitats, rebent
resposta de Dafne Galí Rapún el 16/06/2020 i la Clínica De Sabadell, S.L. el 18/06/2020.
En data 28/07/2020 es demana Aclariments a Dafne Galí Rapún rebent resposta el 28/07/2020
Vist que s’ha procedit a la valoració de la proposta presentada i admesa, valorables mitjançant criteris
automàtics d’adjudicació per licitador.
En conseqüència i per tot l’exposat, aquest servei tècnic
PRIMER.- PROPOSA CLASSIFICAR per ordre decreixent les ofertes presentades pels licitadors admesos
de conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes establert a l’annex 3 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars:
-Sra. DAFNE GALÍ RAPÚN, amb 94 punts
-CLINICA DE SABADELL SL, amb 87,63 punts
SEGON.- PROPOSAR ADJUDICAR el procediment de contractació relatiu al Serveis de neuropsicòleg
expert en avaluacions neuropsicològiques de nens i adolescents el marc del projecte d’investigació
PI18/00242, amb número d’expedient I19.0035CN a Dafne Galí Rampún, pels imports i terminis
indicats, d’acord amb l’informe tècnic de valoració que s’adjunta.
Barcelona, a 29 de juliol de 2020

Cristina Monsalve
Tècnic Contractació Pública IDIBAPS
Qui signa la present fa constar que no incorre en conflicte d’interessos.
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