INFORME JURÍDIC RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
CONTRACTUAL DE LA CONTRACTACIÓ DE MATERIAL PER REALITZAR
TESTS DE DETECCIÓ MASSIVA DE COVID-19
CONTRACTE: Adquisició d’equipament i material fungible per portar
a terme el Programa de detecció massiva de COVID-19
En relació a l’aprovació de la modificació contractual que ha de regular el
contracte de referència, s’emet INFORME JURIDIC, en base als següents:
ANTECEDENTS
I.

En data 10 de juny de 2020, la Sra. Mònica Morales, Cap dels Serveis
Científico-Tècnics del CRG ha emès un informe en el que justifica la
necessitat de procedir a la modificació de la contractació efectuada per
l’Adquisició d’equipament i material fungible, per portar a terme el
Programa de detecció massiva de COVID-19.

II.

L’esmentada contractació es realitza en el marc del Programa Orfeu,
mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, que es
basa en les capacitats de PCR dels agents del sistema de
coneixement de Catalunya, i que acorda la contractació
d’emergència per a l’execució de les prestacions instrumentals
necessàries per dur a terme el programa, d’acord amb l’article 120
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant, LCSP).

D’acord amb l’exposat, i en relació a la tramitació del procediment per a la
modificació contractual objecte d’aquest informe, s’estableixen les següents:
CONSIDERACIONS
Primera.- Import de la modificació del contracte.
Es proposa la modificació de diversos contractes d’acord amb la informació
que es troba continguda a l’informe de necessitats de la modificació
contractual i en base als següents imports per cada contracte:

NºContracte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16‐A
17
18
19

Adjudicatari
Bio‐Rad Laboratories, S.A.
Ecogen, S.R.L.
Eppendorf Ibérica, S.L.U.
European Commission, Joint
Research Centre (JRC)
Fisher Scientific, S.L.
IBA GmbH
IDT Integrated DNA
Technologies
JBM Campllong, S.L.
Laura Escribano Mayals
Life Technologies, S.A.
Merck Life Science, S.L.U.
Micronic Manufacturing,
B.V.
Nirco, S.L.
Perkinelmer España, S.L.
Roche Diagnostics, S.L.
Scharlab, S.L.
Sudelab
Tecan Ibérica
Instrumentación, S.L.U.
VWR International Eurolab,
S.L.
Werfen España, S.A.U.
TOTAL

Necessitat de
Modificació del
VEC (Euros)
compra final
contracte
17.437,40 €
17.342,25 €
‐95,15 €
257.300,55 €
257.300,55 €
0,00 €
4.763,65 €
4.763,65 €
0,00 €
200,00 €
13.474,40 €
529,00 €

281,00 €
9.118,80 €
640,00 €

81,00 €
‐4.355,60 €
111,00 €

24.210,00 €
2.000,00 €
120,00 €
8.485,39 €
6.802,80 €

24.210,00 €
2.400,00 €
385,00 €
7.637,14 €
5.151,06 €

0,00 €
400,00 €
265,00 €
‐848,25 €
‐1.651,74 €

201.101,00 €
300,80 €
906,00 €
4.702,50 €
2.040,00 €
0,00 €

202.524,39 €
300,80 €
836,00 €
4.702,50 €
0,00 €
1.980,00 €

1.423,39 €
0,00 €
‐70,00 €
0,00 €
‐2.040,00 €
1.980,00 €

204.430,16 €

159.486,06 €

‐44.944,10 €

4.385,75 €
124.686,50 €
877.875,90 €

4.417,15 €
139.947,60 €
843.423,95 €

31,40 €
15.261,10 €
‐34.451,95 €

En relació al contracte nº 16 inicialment encomanat a l’empresa Scharlab,
S.L. per valor de 2.040 euros, en no disposar l’empresa d’estoc per
subministrar els materials, ha estat necessari procedir a la cancel.lació de
l’encàrrec i, en el seu lloc, es contracta el subministrament a l’empresa
Sudelab, per valor de 1.980 euros.
La modificació contractual total ascendeix a l’import de 34.451,95 euros a
la baixa, en comparació amb el valor estimat de la contractació inicialment
prevista.
Segona.- Tramitació de la modificació del contracte.
Les raons que motiven les referides modificacions contractuals queden
recollides en l’informe de necessitats i es limiten a introduïr les variacions
estrictament indispensables per respondre a les causes objectives que les fa
necessàries.
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Alhora, les modificacions dels contractes es troben motivades per
circumstàncies sobrevingudes que no van ser previsibles en el moment en
què es va tramitar la contractació dels subministraments.
En compliment de les condicions establertes a l’article 205 2. b) de la LCSP,
sobre les modificacions no previstes en els contractes, es compleixen els
següents requisits:
1º La necessitat de la modificació es deriva de circumstàncies que, actuant
de forma diligent, no han estat previsibles pel centre.
2º La modificació no altera la naturalesa global del contracte.
3º La modificació contractual implica una alteració en la seva quantia que
no suposa, aillada o conjuntament amb altres modificacions acordades, un
increment o una baixa superior al 50% del preu inicial del contracte, IVA
exclòs.
Qualsevol modificació successiva que no hagi estat prevista que, en el seu
cas, es pugui acordar durant l’execució del contracte per les causes
determinades a la LCSP no podrà superar en cap cas el 50% del preu inicial
del contracte, IVA exclòs.
Per tot l’esmentat, qui subscriu,
INFORMA favorablement respecte a la modificació dels contractes que
integren l’Adquisició d’equipament i material fungible per portar a terme el
Programa de detecció massiva de COVID-19, en el marc del Programa Orfeu,
atès que la mateixa és conforme amb la legislació de contractes del sector
públic.
Barcelona, a 12 de juny de 2020.

Cristina Casaus
Responsable Assessoria Jurídica CRG
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