RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA ADJUDICAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
“SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I FORMACIÓ D’UN
MICROSCOPI INVERTIT DE FLUORESCÈNCIA PER AL GRUP BIOMIMETIC SYSTEMS FOR CELL
ENGINEERING DE L’INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA”
(EXP. 05/2021)
Vista la resolució d’inici i aprovació de de l’òrgan de Contractació de l’IBEC de data 4 de maig de 2021,
referent a la contractació del subministrament, instal·lació, posada en marxa i formació d'un subministrament,
instal·lació, posada en funcionament i formació d’un microscopi invertit de fluorescència pel grup Biomimetic
Systems for Cell Engineering de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Exp. 05/2021).
Atesos e ls informes de valoració de les propostes contingudes al Sobre B i C, emesos pel Responsable
del Grup Biomimetic Systems for Cell Engineering. Examinada la documentació presentada per l’empresa
LEICA MICROSISTEMAS S.L.U al Sobre B es considera que compleix els requisits del plec de
prescripcions tècniques satisfent les necessitats previstes a l’objecte de la licitació i obté un total de 33
punts. Quant a la proposta continguda al Sobre C, el preu ofert és de 139.378,00 € i presenta
millores, i obté un total de 65 punts. Feta la valoració en base als criteris avaluables mitjançant un judici
de valor i de forma automàtica, l’esmentada proposta obté un total de 98 punts i proposa
l’adjudicació del contracte a l’oferta presentada per l’empresa LEICA MICROSISTEMAS S.L.U. per l’import
de 139.378,00 € (sense IVA) i amb les millores que es proposen.
Vista la resolució de data 13 de maig de 2021 en la qual hi consta l’aprovació de la classificació de l’oferta
que continua a la licitació d’acord amb la puntuació següent:

Classif.

1

Preu
(IVA exclòs)

Licitador

139.378,00 €

LEICA MICROSISTEMAS S.L.U

Puntuació
TOTAL

98,00

Atès que l’empresa LEICA MICROSISTEMAS S.L.U ha donat compliment al requeriment efectuat el dia
10 de juny i ha presentat un aval bancari de constitució de garantia definitiva, segons l’establert a la
clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars i segons el que disposa l’art. 107 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP), i ha aportat la documentació exigida en el Plec de clàusules administratives particulars de la
licitació, concretament a la clàusula 11.
D’acord amb el que disposen els articles 150.3 i 151 de la LCSP.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament, instal·lació, posada en marxa i formació d'un
subministrament, instal·lació, posada en funcionament i formació d’un microscopi invertit de fluorescència
pel grup Biomimetic Systems for Cell Engineering de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Exp.
05/2021) a l’empresa LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.

amb NIF B5852114, per un import de 139.378,00 € (sense IVA) i amb les millores i condicions
presentades, atès que és el licitador que ha presentat la proposta més avantatjosa per raó qualitat-preu.
Tercer.- PROCEDIR a la formalització del contracte en el termini no superior a cinc dies a comptar des de
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst, sense que
s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució i l’informe de valoració, donant-li publicitat en el perfil del
contractant de l’IBEC.
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