RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA
EN FUNCIONAMENT D’UNA BIOIMPRESSORA 4D GUIADA PER LÀSER AMB COMPLIMENT
DE NORMES DE CORRECTA FABRICACIÓ PER A BIOIMPRIMIR MEDICAMENTS (ATMPS)
D'ENGINYERIA DE TEIXITS PEL CENTRE CREATIO DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIENCIES
DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA .
EXPEDIENT 2022/59

En data 31 de maig de 2022, el rector de la Universitat de Barcelona va aprovar l’ expedient per a la
celebració d’un contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una bioimpressora 4D
guiada per làser per a la producció de medicament de teràpies avançades (ATMOs) en condicions
GMP, expedient 2022/59, a proposta del Josep Maria Canals i Coll, Professor Titular del
Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Vista la proposta de la mesa de contractació de data 13 de juliol de 2022, d’acord amb els informes
tècnics aportats a la mesa, que proposa com a adjudicatari a POIETIS atès que l’oferta és correcta i
adequada per a la realització de l’objecte del contracte de conformitat amb els criteris d’adjudicació
fixats en el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i concordants
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i el que es disposa al plec de clàusules
administratives particulars per a procedir a l’adjudicació de l’esmentada contractació.
D’acord amb allò que disposen els articles 73 i 181 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona.
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una
bioimpressora 4D guiada per làser per a la producció de medicament de teràpies avançades
(ATMOs) en condicions GMP, expedient 2022/59 a POIETIS amb VAT FR15804776797 i domicili
social a 27 allée Charles Darwin, Bat.C, Bioparc Bordeaux Metropole, 33600 Pessac (France) i, per
un import de 989.637,27 euros a la qual s’ha d’aplicar un IVA del 21 % per import de 207.823,82
euros amb un import total de 1.197.461,09 euros.
Segon.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors
participants en la licitació, i que la mateixa es publiqui en el perfil del contractant.
Barcelona,

Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona
Òrgan de Contractació
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Contra els anuncis, els plecs, altres documents contractuals, els acords d’adjudicació, i contra els actes de
tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, o actes de tràmit que determinin la
impossibilitat de continuar el procediment, o actes de tràmit que produeixin indefensió o perjudici irreparable als
interessats, independentment de la immediata executivitat de l’acte impugnat, 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 de l’acte impugnat, de conformitat amb l’establert a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Prèviament a la via judicial els interessats poden optar per interposar recurs especial. El termini d’interposició
del recurs especial és de 10 dies naturals i es compta en la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de
conformitat amb el Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració Pública i per l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
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