El Director i la Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en
relació a l’expedient de contractació relatiu al SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ D’UN CITOMETRE SEPARADOR I ANALITZADOR
CEL.LULAR D’ALT RENDIMENT AMB UNITAT DE SEPARACIÓ EN
CÈL.LULA ÚNICA PEL CNAG-CRG.
Núm. d’expedient CRG10/21

I.- Antecedents:
Primer.- En data 2 d’agost de 2021, es va convocar procediment obert
mitjançant anuncis al Diari Oficial de la Unió Europea, a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat i al Perfil de Contractant de l’entitat.
Segon.- En data 13 de setembre de 2021, va finalitzar el termini de
presentació de les ofertes, havent presentat ofertes els següents licitadors:
BECKMAN COULTER S.L.U., amb CIF: B86459369.
BECTON DICKINSON S.A., amb CIF: A50140706.

Tercer.- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i
d’obertura de la documentació general de data 14 de setembre de 2021, es
deixà constància del compliment dels requeriments administratius
establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Quart.- El dia 21 de setembre de 2021, en acte d’obertura pública de les
proposicions avaluables mitjançant un judici de valor, es deixà constància
de la documentació aportada i de l’inici de l’estudi, anàlisi i valoració del
contingut dels referits sobres.
S’acompanya a la present resolució informe tècnic de valoració de les
propostes tècniques de data 5 d’octubre de 2021, emès pel Sr. Holger
Heyn, Responsable de l’equip de Genòmica Unicel·lular del CNAG-CRG, en el
que es fa constar la valoració dels sobres núm. 2, propostes valorables
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mitjançant criteris subjectes a un judici de valor, presentades pels dos
licitadors presentats i admesos, d’acord amb els criteris de valoració
establerts a l’Annex 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Tal i com s’indica en l’informe tècnic adjunt, durant la revisió de la
documentació aportada per l’empresa BECKMAN COULTER, S.L, es
detecta que l’esmentada empresa ha introduït dins de la documentació del
Sobre numero 2, certa informació que permet conèixer continguts
avaluables en el sobre numero 3.
Per aquest motiu, l’empresa BECKMAN COULTER, S.L es declarada
exclosa del present procediment de licitació, tal i com s’estableix a la
Clàusula 8 del Plec de Clàusules Particulars: La documentació que conté el
sobre núm. 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut
del sobre núm. 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació
implicarà l’exclusió de la licitació.
A l’informe tècnic de valoració de les propostes tècniques, adjunt, de data
5 d’octubre de 2021, es procedeix a atorgar i justificar la proposta tècnica
del proveïdor BECTON DICKINSON S.A., en base als criteris de valoració
sotmesos a judici de valor establerts al Plec de clàusules administratives
de la licitació. Les puntuacions relatives a criteris de valoració subjectes a
judici de valor són les següents:
BECTON DICKINSON S.A........................................................24 punts
Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació en l’acta
de data 11 d’octubre de 2021.
Cinquè.- En data 18 d’octubre de 2021 es va procedir a l’obertura pública
de les ofertes avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris
automàtics contingudes en el sobre núm. 3, prèvia comunicació als
licitadors de les puntuacions obtingudes arrel de la valoració de les ofertes
tècniques, amb el resultat que consta a l’acta indicada a l’apartat anterior i
publicat al perfil de contractant de l’entitat. També es comunica l’exclusió
del licitador BECKMAN COULTER, S.L. pels motius anteriorment
esmentats.
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Sisè.- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a fórmules
automàtiques obtenen la següent puntuació:
BECTON DICKINSON S.A........................................................76 punts
Setè.- La puntuació final és la següent:
BECTON DICKINSON S.A......................................................100 punts
Vuitè.- Aquest Òrgan de Contractació en data 2 de novembre de 2021 va
emetre resolució per la qual s’accepta la classificació i adjudicació
proposada per la Mesa de Contractació del procediment relatiu al
Subministrament i instal·lació d’un Citometre separador i analitzador
cel·lular d’alt rendiment amb unitat de separació en cèl·lula única pel CNAGCRG.
En data 3 de novembre de 2021 es va requerir la documentació establerta
al Plec de Clàusules Administraves Particulars a l’empresa BECTON
DICKINSON S.A, per ser les empreses que ha formulat la proposta amb
millor relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Novè.- Per part de l’empresa BECTON DICKINSON S.A, ha calgut
demanar esmena a la documentació aportada en data 8 d’octubre de 2021,
però han donat compliment al nou requeriment efectuat en data requerida,
en temps i forma.
Desè.- Finalment, en data 17 de novembre de 2021, per part de l’empresa
BECTON DICKINSON S.A s’ha donat compliment de forma complerta al
requeriment efectuat en data 3 de novembre de 2021, en temps i forma.
Atenent als punts antecedents,

ACORDA
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PRIMER.- ADJUDICAR el procediment de contractació relatiu al
Subministrament i instal·lació d’un Citometre separador i analitzador
cel·lular d’alt rendiment amb unitat de separació en cèl·lula única pel CNAGCRG, amb numero d’expedient CRG10/21, a favor de l’empresa BECTON
DICKINSON S.A., amb CIF: A50140706, domiciliada a Camino de
Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín de Guadalix (Madrid), per un import de
252.583,00 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’entrega de 12
setmanes, a comptar a partir de la formalització del contracte.
SEGON.- FACULTAR al Director i a la Gerent del CRG per tal que puguin
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la
formalització del contracte.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la
resta d’empreses que han participat en el present procediment de
contractació.
QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
A Barcelona, el dia 18 de novembre de 2021.
Òrgan de contractació del CRG

Director CRG
Luis Serrano

Gerent CRG
Bruna Vives

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% pels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans
equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans
Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de
Catalunya, sent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre provinents de la
Generalitat de Catalunya
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