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RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT
AMB INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I FORMACIÓ D’UN EQUIP PER A
CROMATOGRAFIA EN COLUMNA AUTOMÀTICA PER A PURIFICAR ELS COMPOSTOS
SINTETITZATS PEL DEPARTAMENT DE FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA I QUÍMICA
TERAPÈUTICA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (ART. 159.6 LCSP)
EXPEDIENT 2021/267
ANTECEDENTS
1. En data 17 de desembre de 2021, s’aprova l’expedient de contractació pel subministrament amb
instal·lació, posada en marxa i formació d’un equip per a cromatografia en columna automàtica per
a purificar els compostos sintetitzats pel Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química
Terapèutica de la Universitat de Barcelona, expedient 2021/267. En la mateixa resolució s’aproven
els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i s’acorda l’obertura del
procediment d’adjudicació.
2. En data 17 de desembre de 2021 es fa publica a la plataforma de Contractació de la Generalitat
de Catalunya. El termini de presentació de proposicions finalitza el proper dia 24 de desembre de
2021 a les 14 hores.
3. Posteriorment a la publicació, en data 18 de desembre de 2021, la unitat promotora, informa que
es detecta una errada material en el plec de clàusules administratives (PCAP) i, en concret, en la
definició dels criteris d’adjudicació, així
En la lletra F. Criteris d’adjudicació:
1) Allà on diu:
F.1 Millor relació qualitat preu.
a) A la millor oferta econòmica que no presenti un valor anormal o desproporcionat se li
assignaran 100 punts.
Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la següent fórmula:
PLmin
Punts = -------------------------- x PuntsMax
Pofer
Essent:
Punts: és la puntuació assignada a l’oferta.
PLmin: pressupost mínim no anormal o desproporcionat, sense IVA.
Pofer: pressupost oferta, sense IVA.
PuntsMax: és el màxim de punts a assignar (100 punts).
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Ha de dir:
F.1 Millor relació qualitat preu.

b) A la millor oferta econòmica que no presenti un valor anormal o desproporcionat se li
assignaran 75 punts.
Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la següent fórmula:
PLmin
Punts = -------------------------- x PuntsMax
Pofer
Essent:
Punts: és la puntuació assignada a l’oferta.
PLmin: pressupost mínim no anormal o desproporcionat, sense IVA.
Pofer: pressupost oferta, sense IVA.
PuntsMax: és el màxim de punts a assignar (75 punts).
c) Millores.
Descripció
Introducció de mostres sòlides i líquides
Possibilitat de treballar a més de 20 bar
Possibilitat d’acoblar posteriorment altres detectors
Mostres de cartutxos per a cromatografia.
Col·lector de fraccions tancat
Sensor de nivells per a dissolvents i residus
Detecció automàtica de cartutxos i racks
Sensor de vapors
Racks addicionals

Màxim 25 punts
Fins a 2
Fins a 5
Fins a 5
Fins a 5
Fins a 2
Fins a 3
Fins a 1
Fins a 1
Fins a1

La valoració de l’oferta es fa sobre la base de la informació continguda en la proposició econòmica i
les millores (annex 3 model de proposició econòmica i millores).
Les especificacions tècniques no es modifiquen i, així mateix, manifesta respecte els Plecs de
Clàusules Administratives, que un cop revisats pel personal tècnic, aquesta modificació no altera
cap altra apartat del quadre de característiques, ni de cap altre clàusula continguda al PCAP.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
De conformitat amb el que disposen els articles 117 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’aprovació dels plecs i a la modificació del plec de
prescripcions tècniques per errada material.
D’acord amb allò que disposen els articles 73 i 181 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona
RESOLC:
Primer.- Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives amb els canvis que
s’assenyalen en l’antecedent 3.
Segon.- Ordenar la publicació de la modificació del plec de clàusules administratives i l’anunci
rectificatiu pels mateixos mitjans pels quals es va anunciar la licitació.
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Tercer.- Procedir a atorgar un nou termini per a la presentació de les ofertes.

Barcelona,

Anna Maria Rodriguez Noria
Administradora de Centre de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de Torribera
Òrgan de Contractació (p.d.13/1/2021)
Contra aquesta Resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a l’article 123 i següents de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. Interposat l’esmentat recurs, en
cap cas es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.
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