PLEC DE CONDICIONS:
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PER A LA CONTRACTACIÓ DE GENOTIPADO ADN PER A LA
FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA
F17.0006IIC
1.- OBJECTE DE CONTRACTACIÓ
L’objecte del present procediment és la contractació dels serveis de genotipat de 3000 mostres d'ADN per 65 variants
genètiques per a l'area de Oncologia Gastrointestinal i Pancreàtica de la FCRB, segons es descriu en aquest document i els
seus possibles annexes d'acord amb el Protocol adjunt com Annexo I.
2.- OBJETIU DEL SERVEI
L’objectiu és el desenvolupament del projecte de recerca “Prevenció del càncer colorectal en la població de risc mitjà
mitjançant biomarcadors genòmics i microbiòmics (CRIPREV)”.
3.-CARATERISTIQUES ESSENCIALS MÍNIMES EXIGIDES
Genotipat d'ADN en plataforma PCR digital (Fluidigm Biomark) mitjançant sondes TaqMan.
Termini d’execució des de la recepció de les mostres fins l’enviament dels resultats a la FCRB: màxim 6 setmanes.
4.-CARACTERÍSTIQUES NO ESSENCIALS PERÒ QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER VALORAR
Soport en l'anàlisi de les dades; experiència en projectes similars; acesibillidad a la plataforma per l'equip investigador; i les
marcades en els criteris de valoració.
5.- TERMINI D’EXECUCIÓ I PRÒRROGA
Data d’inici: Amb la formalització del contracte (2017)
Data de finalització: 31/12/2018
Períodes parcials dintre del contracte:
1ª fase d’execució: des de la formalització fins el 31/12/2017
2ª fase d’execució: des de l’01/01/2018 fins el 31/12/2018
Pròrroga: No prevista
6.- RÉGIM D’ADMISSIÓ DE VARIANTS
No s’admeten variants.
7.- DADES ECONÒMIQUES: PRESSUPOST DEL CONTRACTE I FACTURACIÓ
ANUALITAT
2017
2018
TOTAL CONTRACTE

PRESSUPOST DEL CONTRACTE
9.600 euros
17.600 euros
27.200 euros

IVA 21%
2.016 €
3.696 €
5.712 €

IMPORT TOTAL
11.616 euros
21.296 euros
32.912 euros

Preu unitari màxim: 800€ per xip de 96x96. IVA a part.
Cada anualitat ha de quedar completament executada, rebuda de conformitat, facturada i pagada abans del 31 de
desembre de cada anualitat. Les factures de serveis executats que el proveïdor no faci arribar a la FCRB abans del 1 de
desembre de l’anualitat corresponent, no podran abonar-se.
Per tant, el servei ha d’haver finalitzat el 31/12/2017 la primera fase i el 31/12/2018 la segona fase. A efectes de facturació,
és imprescindible que a les factures es faci constar la referència F17.0006IIC i el nombre de la comanda tramesa per FCRB.

F17_0006IIC_PC_SE Genotipat ADN_PERIS

8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
8.1 DE LA OFERTA TÉCNICA SOTMESA A CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (màxim 24/100 punts)
Al compliment de les característiques essencials mínimes no se li atorgarà cap punt.
Els punts s’atorgaran en funció de l’establert a continuació:



Soport en l'anàlisi de les dades. (12 punts assignats en funció de l’abast i la idoneïtat del suport ofert)
Accesibilitat a la plataforma per part de l'equip investigador. (12 punts assignats en funció de la disponibilitat de
l’accés, horaris, mitjans de contacte, fluïdesa de comunicació amb les persones que desenvolupen el servei).

8.2 DE L’OFERTA OBJECTIVABLE (màxim 76/100 punts)
Import màxim de licitació: 27.200 euros més IVA.


Preu: S’assignarà 52 punts a l’oferta més econòmica, a tant alçat, y a la resta d’ofertes, de forma proporcional
segons la següent fórmula:
o





Puntuació (i)=Puntuació Màxima possible del criteri (1- ((Preu ofert per (i) - Preu mínim)/Preu mínim));
essent (I) l’Oferta de l’empresari que es valora.

Qualitat: en funció de l'experiència previa superior a l'exigida com a solvència: 12 punts assignant 4 punts per any
addicional de solvència tècnica.
Retorn de les mostres sobrants sense càrreg: 6 punts a l’oferta de retorn dintre del preu, i 0 punts a qui no ofereixi
el retorn.
Reducció del termini d’execució de 6 setmanes: 3 punts per cada setmana de reducció del termini, fins a un màxim
de 6 punts.

9. MODALITATS DE RECEPCIÓ D’OFERTES
Data màxima de presentació: 13/04/2017 a les 14:00 hores
Lloc de lliurament: Edifici CEK / Recepció / C/ Rosselló, 149-153 / 08036 Barcelona
L’oferta ha d’anar signada i segellada pel representant legal de l’empresari i indicar la referència F17.0006IIC.
Documentació a incloure a la proposta:
Sobre A: Declaració responsable que s’adjunta com Annex 1 d'aquest Plec de Condicions.
Sobre B: Documentació justificativa del compliment de requisits essencials i aquella informació necessària per
aplicar els criteris de valoració subjectes a judici de valor.
És imprescindible incloure l’Annex 3 d'aquest Plec de Condicions.
Sobre C: Incloure necessàriament l’oferta objectivable en el model que s’adjunta com Annex 2 d'aquest Plec de
Condicions, així com tota la documentació necessària que permetin aplicar els criteris de valoració objectius.

A l’empresari que resulti proposat com adjudicatari se li sol·licitarà, abans de l’adjudicació, la següent documentació:
- Escriptura de constitució i CIF de l’empresa
- Solvència Tècnica: Relació dels principals serveis realitzats en els últims 5 anys, adjuntant certificats de bona
execució de clients.
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-

Solvència Econòmica: Acreditar tenir un volum de negocis en els últims 5 anys per un import igual al pressupost del
contracte.
Poders del representant legal, vigents, y NIF.
Justificant d’estar al corrent amb les obligacions Tributaries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de
Catalunya, així com d’estar donat d’alta del IAE.
Justificant de no estar incurs en prohibicions de contractar.

10. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
L’establert a les Instruccions Interns de Contractació (IIC) que estan disponibles al Perfil de contractant de la FCRB.
11. PENALITATS I CAUSES DE RESOLUCIÓ
L’incompliment de l’oferta presentada en els termes sotmesos a valoració serà susceptible de resolució del contracte i
d’aplicar penalitats segons es descriu a continuació:
FALTA:

PENALITAT:

L’endarreriment en el termini d’execució ofert en 2 dies.

0,5% de l'import afectat

L’endarreriment en el termini d’execució ofert superior a 2 dies.

1% de l'import afectat

L’endarreriment en el termini d’execució ofert superior a 7 dies.

5% de l'import afectat

L’endarreriment en el termini d’execució ofert superior a 10 dies.

10% de l'import afectat

L’endarreriment en el termini ofert pel retorn de les mostres sobrants

0,1% de l'import del contracte per dia de retard

El suport deficient en l'anàlisi de dades.
Per no respondre les consultes enviades pel personal investigador FCRB:
En més de 2 cops 0,1% de l'import del contracte
En més de 4 vegades 0,5% de l'import del contracte
En més de 6 vegades 5% de l'import del contracte
Quan la manca de suport comporti la impossibilitat d'utilitzar les dades
aportades pel servei: 10% de l'import del contracte
En l'accessibilitat a la plataforma pel personal investigador.
L'incumpliment de l'ofertat que impedeixi a la FCRB contrastar el bon
5% de l'import del contracte
funcionament del servei i el control del mateix:

12. POSSIBLES MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
No previstes

13. INFORMACIÓ ADDICIONAL
El servei objecte de contractació està finançat amb fons del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, atorgats
mitjançant convocatòria PERIS 2016, Ref. SLT002/16/00398_FCRB (codi intern PI044855).

CPISR-1 C
Nuria Castro
Juberias

Digitally signed by CPISR-1 C Nuria
Castro Juberias
DN: CN = CPISR-1 C Nuria Castro
Juberias, SN = Castro Juberias, G =
Nuria, C = ES, O = IDIBAPS, OU =
Serveis Públics de Certificació CPISR-1
amb càrrec, T = cap contractació pública
Reason: I have reviewed this document
Date: 2017.04.04 15:23:52 +02'00'
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ANNEX 1 PLEC DE CONDICIONS – OFERTA OBJECTIVA
EXP. F17.0006IIC - SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ I DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
Dades de l’empresa licitadora:
Tipus d’empresa:
Persona individual
Persona jurídica
Nom de la raó social:
i tipus de societat
Domicili de la seu social, Localitat i CP:
NIF/CIF:
Telèfon:
Fax:

Adreça electrònica:

Dades del representant legal de l’empresa licitadora:
Cognoms i nom:
NIF:
Domicili, Localitat i CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Relació amb la firma comercial:
Propietari
Apoderat Dades de l'escriptura

Altres

En nom propi o en representació de l’empresa a dalt indicada, declaro sota la seva responsabilitat, com a licitador del
contracte objecte d’adquisició que l’empresa a la que represento:
a) Està facultada per contractar ja que, té la capacitat d’obrar i la solvència requerida, no es troba compresa en cap de les
circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. I que em comprometo a aportar la documentació
acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c) Està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna
de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
d) No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les quals es refereixen la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre
incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre incompatibilitats.
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació
i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o
documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si
s’escau, a l’adjudicació del contracte.
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h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és la que
consta a la caràtula del sobre de la meva oferta.
i) Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de l’expedient de contractació de
manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a persona autoritzada per a rebre les notificacions
corresponents a
, d’acord amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
j) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat entre les dones i els homes.
k) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i
signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
l) Que en cas de conflicte en la contractació objecte d’oferta, accepto sotmetre’l als jutjats i tribunals de la ciutat de
Barcelona.
m) Als efectes de poder apreciar si la proposició pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats, declaro que el grup empresarial a què pertany l’empresa a la que represento està format per les
següents empreses
i la denominació del grup és
.
n) Que em comprometo a adscriure els mitjans materials i/o personals necessaris i suficients per a la correcta execució del
contracte.

Lloc i data

Signatura
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ANNEX 2 PLEC DE CONDICIONS – OFERTA OBJECTIVA
EXP. F17.0006IIC – GENOTIPAT ADN
EMPRESARI: nom de l'empresa licitadora
CIF:
ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
Persona de contacte
Adreça complerta
Telèfon
Mail de contacte
Representant legal: Dades del signant de l'oferta (nom, càrrec, poders, NIF, adreça si és diferent a la de contacte

A) OFERTA ECONÒMICA

SERVEI GENOTIPAT ADN DE
3.000 MOSTRES I 65
VARIABLES
nom del servei

PRESSUPOST DEL
CONTRACTE
(s/IVA)
màxim 27.200 €

IVA

%

PRESSUPOST
CONTRACTE
(IVA incl.)
€

DEL

€

PREU UNITARI PER
XIP DE 96X96
(s/IVA)
màxim 800 €

B) QUALITAT en funció de l'experiència.
a. Anys d’experiència:

C) RETORN DE LES MOSTRES sobrants sense càrrec?
a.

SI

b.

NO

, termini màxim des de la data de lliurament dels resultats:

D) TERMINI d’execució del servei:
Termini de lliurament dels resultats complerts:

Lloc, data i Signatura de l’empresari o representant legal
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ANNEX 3 PLEC DE CONDICIONS – OFERTA SOTMESA A CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
EXP. F17.0006IIC – GENOTIPAT ADN
EMPRESARI: nom de l'empresa licitadora
CIF:
ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
Persona de contacte
Adreça complerta
Telèfon
Mail de contacte
Representant legal: Dades del signant de l'oferta (nom, càrrec, poders, NIF, adreça si és diferent a la de contacte

A) SOPORT EN L'ANÀLISI DE DADES: abast i la idoneïtat del suport ofert; mitjans de contacte, terminis, suports en els que
s'enviaran les dades.

B) ACCESSIBILITAT A LA PLATAFORMA PEL PERSONAL DE LA FCRB: Indicar disponibilitat de l’accés, horaris, mitjans de
contacte, fluïdesa de comunicació amb les persones que desenvolupen el servei.

Lloc, data i Signatura de l’empresari o representant legal
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