El Dr. Elias Campo Güerri, Director de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, com a òrgan
de contractació, en relació al procediment de contractació relatiu al Servei de CRO per l’estudi
GOING expedient F18.0014CH
I.- Antecedents:
Primer.- En data 06/02/2019 es va convocar procediment obert mitjançant anunci al Diari Oficial
de la Unió Europea, i en data 02/02/19, es va publicar anunci al Perfil de Contractant allotjat a la
Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- En data 04/04/19, va finalitzar el termini de presentació de les ofertes, havent-se
presentat al procediment els següents licitadors:
EXPERIOR, S.L.
APICES SOLUCIONES, S.L.
CLINICALTRIALSTEAM, S.L.
Tercer.- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura de la
documentació general de data 09/04/2019 es deixà constància del compliment dels requeriments
administratius establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Quart.- Posteriorment, en data 11/04/2019, en acte d’obertura pública de les proposicions
avaluables mitjançant un judici de valor, es deixà constància de que la proposta de l’empresa
CLINICALTRIALSTEAM, S.L. no es va poder obrir per manca d’inserció de la paraula clau, així com
de que la documentació aportada pels altres licitadors 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
16/04/19, emès per la Dra. Maria Reig, en el que es fa constar la valoració dels sobres núm. 2,
propostes valorables mitjançant criteris subjectes a un judici de valor, presentades per cadascun
dels licitadors admesos, d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’annex núm. 3 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
Les puntuacions relatives a criteris de valoració subjectes a judici de valor són les següents:
EXPERIOR, S.L. amb 14,5 punts
APICES SOLUCIONES, S.L. amb 16,5 punts
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Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació mitjançant acte de data
16/04/2019.
Cinquè.- En data 17/04/2019, prèvia comunicació als licitadors de les puntuacions obtingudes arrel
de la valoració de les ofertes tècniques i prèvia publicació de les actes al Perfil de contractant, 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, amb el resultat que consta a l’acta de dita data
i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Sisè.- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a fórmules automàtiques obtenen
la següent puntuació:
EXPERIOR, S.L. amb 74 punts
APICES SOLUCIONES, S.L. amb 69,65 punts
Setè.- Es deixa constància de l’exclusió del procediment de contractació a l’empresa
CLINICALTRIALSTEAM, S.L. per impossibilitat d’obrir la proposta donada la manca d’inserció de la
paraula clau per part del licitador a l’espai de Sobre Digital de la PSCGC.
Vuitè.- Es deixa constància de que no s’han rebut ofertes anormalment baixes.
Novè.- Es deixa constància de que no s’han detectat pràctiques col·lusòries en el procediment de
contractació.
Desè.- La unitat tècnica en data 29 d'abril de 2019 va elevar a aquest òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació amb la classificació de les ofertes, proposant a l’empresa EXPERIOR, S.L.
com a la que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat preu.
Onzè.- Aquest Òrgan de Contractació en data 30 d’abril de 2019 va emetre resolució per la qual
s’acceptava la classificació i adjudicació proposada per la Mesa de Contractació del procediment
relatiu al Servei de CRO per l’estudi GOING.
Evacuat el tràmit de requeriment de documentació prèvia, i rebuda la documentació requerida a
l’empresa EXPERIOR, aquest renuncia amb data 05 de juny de 2019 a l’adjudicació del contracte al
informar de manca de solvència tècnica manifestant que no havien dimensionat correctament les
capacitats requerides.
Dotzè.- En data 12 de juny de 2019, s’emet acta de la Mesa de contractació proposant l’exclusió
d’EXPERIOR del procediment d’adjudicació i proposant l’adjudicació a favor del següent classificat,
qui és APICES SOLUCIONES, S.L., per import de 540.833 euros de base imposable.
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Tretze.- En data 19 de juny de 2019 es rep la documentació prèvia requerida a APICES
SOLUCIONES, S.L. en temps i forma.
Atenent als punts antecedents,
ACORDA
PRIMER.- L’EXCLUSIÓ de l’empresa EXPERIOR, S.L. del procediment d’adjudicació per haver
renunciat al contracte.
SEGON.- ADJUDICAR a APICES SOLUCIONES, S.L., el procediment de contractació relatiu a Servei
de CRO per l’estudi GOING expedient F18.0014CH, per un import de 540.833 euros, IVA exclòs, i
un termini de 45 mesos des de la inclusió del primer pacient a l’estudi, i fins el lliurament de
l’informe final i tancament de centres, d’acord amb el que estableix el PCAP, d’acord amb els
informes tècnics de valoració que s’accepten.
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.
CINQUÈ.- FORMALITZI’S del contracte, no abans de que transcorrin quinze dies hàbils des de que
es remeti la notificació d’adjudicació als licitadors.
Barcelona, a 25 de juny de 2019
Date: 2019.06.26 14:03:09
+02'00'

Dr. Elias Campo Güerri
Director
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