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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UN SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP
REAL TIME DE QUANTIFICACIÓ DE RNA HEPATITIS A PER A LA SECCIÓ DE
MICROBIOLOGIA, VIROLOGIA I BIOTECNOLOGIA DEL DEPARTAMENT DE GENÈTICA,
MICROBIOLOGIA I ESTADÍSTICA DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA (Contracte basat en l’acord marc per al subministrament de material,
instruments i equipament de laboratori i altres productes necessaris per a la recerca i la
docència als diferents laboratoris i unitats de la Universitat de Barcelona i de la Fundació
Bosch i Gimpera (UB) Exp. 2019/79).
EXPEDIENT 2021/106
LOT 3 - Equip de laboratori

En data 4 de juny de 2021 es va aprovar expedient per a la contractació subministrament d’un equip
Real Time de quantificació de RNA Hepatitis A per a la secció de Microbiologia, Virologia i
Biotecnologia del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia de
la Universitat de Barcelona (Contracte basat en l’acord marc per al subministrament de material,
instruments i equipament de laboratori i altres productes necessaris per a la recerca i la docència als
diferents laboratoris i unitats de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Bosch i Gimpera (UB)
Exp. 2019/79), expedient 2021/106.
El 4 de juny de 2021, es va convidar a Fisher Scientific SL, empresa homologada de l’Acord marc.
En data 9 de juny de 2021, termini de presentació ofertes, Fisher Scientific SL ha presentat oferta.
En data 11 de juny de 2021, s’ha emès informe-proposta d’adjudicació proposant com a adjudicatària
a l’empresa Fisher Scientific SL, atès que la seva oferta és econòmicament avantatjosa d’acord amb
els requisits indicats per a aquesta licitació, valorada 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 d’un equip Real Time de quantificació de RNA
Hepatitis A per a la secció de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia del Departament de Genètica,
Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (Contracte basat
en l’acord marc per al subministrament de material, instruments i equipament de laboratori i altres
productes necessaris per a la recerca i la docència als diferents laboratoris i unitats de la Universitat
de Barcelona i de la Fundació Bosch i Gimpera (UB) Exp. 2019/79)), i el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de l’esmentada contractació, expedient
2021/106, a l’empresa Fisher Scientific SL amb NIF: B84498955 amb domicili C/ Luis I, nº 9, 28031
Madrid, per la quantitat de 26.575,38 € (IVA inclòs), dels quals 21.963,12 € corresponen a la base
imposable i 4.612,26 € al 21 % IVA.
Segon.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a l’adjudicatari i que la mateixa es publiqui en el
perfil del contractant.
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Tercer.- Ordenar que es procedeixi a la formalització del contracte en un termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució a l’adjudicatari, publicant-se aquesta
formalització en el perfil del contractant.
Barcelona,

Rosa Maria Pintó Solé
Catedràtica d’Universitat
Òrgan de Contractació (p.d. 3/06/2019)
Contra aquesta Resolució 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
d’aquesta resolució, de conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició,
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a
l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions
públiques. Interposat l’esmentat recurs, en cap cas es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu.
.
.

Expedient 2021/106

2 de 2

