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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE A LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 
DEL SERVEI  DE SEQÜENCIACIÓ COMPLETA DEL GENOMA (WG-SEQ) PER A 
UN PROJECTE D’INVESTIGACIÓ LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR 
D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES (IMIM). 
 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del contracte la realització del Servei de seqüenciació completa del genoma 
(wg-seq) per a un projecte d’investigació la Fundació Institut Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM) per tal d’atendre les necessitats que consten en el plec de 
prescripcions tècniques. 
 
 
2. NATURALESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte que és objecte d’aquest Plec és de serveis, d’acord amb l’article 10 del 
RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Constitueix un contracte privat respecte del què la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa serà la competent per tractar les qüestions relacionades prèvies a la 
formalització del contracte; respecte de les que sorgeixin amb posterioritat, serà 
competent la Jurisdicció civil. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 210 de l’esmentada legislació la Fundació ostenta la 
prerrogativa d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raó d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
que se’n derivin.  
 
 
3. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La contractació es regeix per aquest plec de clàusules particulars i pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte així com per les Instruccions Internes de Contractació de la Fundació. 
 
Són també aplicables, si és el cas, el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i la normativa 
relacionada i, supletòriament, les restants normes de dret administratiu així com les 
normes de dret privat pel que fa al contracte i el seu desplegament. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte, dels documents que en formen part i 
de les instruccions o normes que resultin d’aplicació no eximeix l'adjudicatari de 
l'obligació de complir-les. 
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4. PRESSUPOST 
 
El pressupost de licitació és de 212.400 € (180.000 € + 32.400 €, 18% d’IVA) al qual 
s’afegirà, com a partida independent, la repercussió de l’IVA que correspongui. Aquest 
és el preu màxim que poden presentar els licitadors. 
 
 
5.  FINANÇAMENT DEL SERVEI 
 
Existeix crèdit suficient i adequat a la partida número 227.0089, per poder finançar el 
servei objecte de la contractació.  
 
 
6. CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb el que preveu l’article 54 
del RDL 3/2011. 
 
També poden presentar propostes les unions temporals d’empreses de conformitat 
amb l'art. 59 del RDL 3/2011, en quin cas cada empresa que compongui l’agrupació 
haurà d’acreditar la capacitat d’obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional i expressar el nom i les circumstàncies de les empreses participants, les 
proporcions respectivament previstes i la persona o entitat que, durant la vigència del 
contracte, els representarà davant la Fundació així com el compromís de constituir la 
Unió Temporal d'Empreses. 
 
Aquesta informació s’haurà de proporcionar en un document privat signat pels 
representants de cada una de les empreses components de la Unió. 
 
La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l’acceptació sense 
condicions de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes 
les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
 
7. DOCUMENTACIÓ 
 
Es presentarà una sol·licitud (annex I) que anirà acompanyada d’un sobre amb el títol 
SERVEI  DE SEQÜENCIACIÓ COMPLETA DEL GENOMA (WG-SEQ) PER A UN 
PROJECTE D’INVESTIGACIÓ LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR D’INVESTIGACIONS 
MÈDIQUES (IMIM) que haurà de contenir: 
 

• Documentació acreditativa de la persona (DNI) o entitat licitadora (escriptura 
constitutiva inscrita en el Registre Mercantil) i de la capacitat de qui, si escau, 
actuï com a representant (escriptura de poder o facultats inscrita en el Registre 
Mercantil). 
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• Classificació empresarial o documentació acreditativa de la solvència 

econòmica, financera i tècnica. 
• L’oferta econòmica segons l’annex II d’aquest plec. 
• Declaració jurada d’acord amb l’annex III d’aquest plec. 

Informació tècnica de les característiques del servei. 
• Altres dades que permetin al contractista incrementar la puntuació, segons els 

barems que, si escau, s’estableixin. 
 
Abans de l’adjudicació la Fundació podrà sol·licitar a l’empresa proposada per 
l’adjudicació que complementi la documentació legalment exigible, per tal de garantir 
que té la capacitat necessària per contractar i compleix els requisits establerts 
legalment. 
 
 
8. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
S’estableix com a termini màxim per a presentació d’ofertes el dia 15 de juny 
 de 2012, a les 12 hores. 
 
Les ofertes s’hauran de presentar al departament de comptabilitat de la Fundació 
Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) (C. Dr. Aiguader 88, 1a planta, 08003 
Barcelona) 
 
Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la data de 
lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de 
l'oferta mitjançant correu electrònic (mrabal@imim.es) el mateix dia, adjuntant còpia 
electrònica de tota la documentació presentada. En cas contrari, no s’admetrà la 
proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a la data de finalització del 
termini. 
 
No obstant això, si transcorreguts 5 dies naturals següents a la indicada data encara 
no s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 
 
 
9. FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment negociat, sense 
publicitat, d’acord amb els articles 170, 174 següents i concordants del RDL 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, en el qual l'adjudicació recau en el candidat justificadament escollit per l'òrgan 
de contractació, després de consultar diversos candidats i negociar les condicions del 
contracte amb un o diversos d'aquests candidats. 
 
No és necessari donar publicitat al procediment, i per assegurar la concurrència és 
necessari sol·licitar ofertes, com a mínim i sempre que sigui possible, a tres 
empresaris capacitats per al servei que és objecte d’aquest Plec. 
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10. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
La mesa de contractació que, si escau, decideixi constituir l’Òrgan de Contractació 
estarà formada pels membres següents: 
 

• President: el gerent de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM) 

• Vocals : la directora de Gestió 
  la directora de serveis Científico-tècnics 
  l’investigador principal 

 
• Secretari: el secretari que aixecarà acta de les sessions. 

 
 
11. EXAMEN DE LES OFERTES I NEGOCIACIÓ 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es qualificarà la documentació general 
presentada pels licitadors i s’exclourà les que no l’hagin presentat o no acrediti les 
condicions establertes, per bé que es podrà sol·licitar que s’esmenin els defectes o les 
omissions, si escau. 
 
Les ofertes dels licitadors seleccionats seran objecte de negociació, tenint cura 
d’aplicar-hi un tractament igualitari. 
 
 
12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, s’ha d’atendre, si s’escau, als criteris de valoració que es determinen 
seguidament. La proposta d’adjudicació ha d’expressar les raons que justifiquin 
l’elecció. 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
Oferta econòmica 
 
Es podran obtenir de 0 a 55 punts, valorats de la forma següent: 
  Po= (55 x Pm)/ Pe 
On: 
 
Po= Puntuació de l’oferta econòmica. 
Pm= Preu de l’oferta mínima no desproporcionada. 
Pe= Preu de l’oferta de l’empresa. 
 
CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALORS 
Solvència tècnica    
 
Es podran obtenir de 0 a 45 punts, valorats de la forma següent:  
 
- Experiència de l’equip en la seqüenciació i anàlisi de genomes i més concretament    
en mostres de pacients amb càncer................................................................... 25 punts 
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- Millores tècniques de la oferta tant en la part de laboratori com anàlisi........... 10 punts 
 
- Termini d’entrega dels resultats....................................................................... 10 punts 
 
TOTAL                                                                                                              100 punts 
 
 
13. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte de serveis s’haurà de formalitzar per escrit en el termini màxim que 
estableixi la notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la documentació que, si és 
el cas, requereixi la Fundació. 
 
 
14. GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA 
 
No s’estableix garantia provisional. 
 
L’adjudicatari haurà de dipositar a la Fundació una garantia definitiva del 5% de 
l’import d’adjudicació, IVA exclòs, en el termini màxim de quinze des de la notificació 
de l’adjudicació, d’acord amb l’article 95 del RDL 3/2011. 
 
La garantia es podrà dipositar, bé sigui en efectiu o en valors de deute públic, 
mitjançant aval, emès per entitat de solvència reconeguda o contracte d’assegurança 
de caució, al departament de comptabilitat (c. Dr. Aiguader 88, 1a planta, 08003 
Barcelona). 
 
En cas que no es dipositi aquesta garantia en el termini esmentat, procedirà a la 
resolució del contracte. 
 
La devolució de la garantia definitiva serà acordada per l’òrgan de contractació, prèvia 
petició per escrit de l’adjudicatari, una vegada finalitzat el termini de garantia, i sempre 
que s’hagin complert els requisits legals establerts. 
 
 
15. CONDICIONS DEL SERVEI 
 
El servei s’ha de fer efectiu mantenint estricta correspondència amb les condicions que 
estableixi el Plec de Condicions Tècniques  
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin 
per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que  
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requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats 
com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Fundació. 
 
 
16. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La Fundació podrà efectuar la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta 
realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte 
compliment. 
 
 
17. TERMINI I PENALITZACIONS 
 
El termini per al compliment del servei serà com a màxim de 3 anys des de la data de 
formalització del contracte. 
 
Es deixarà constància en acta del compliment del servei i de la comprovació de la 
documentació que, si escau, l’acompanyi. 
 
Quan el servei no compleixi les prescripcions establertes, es farà constar 
expressament en l’acta en quin cas el contractista haurà d’esmenar els defectes o, si 
escau, repetir el servei defectuós, sens perjudici de que procedeixi l’extinció del 
contracte i l’aplicació de la penalització que se’n derivi segons correspondrà, en tot 
cas, si no ho fa efectiu. 
 
Tanmateix, l’incompliment del termini del servei per causes no atribuïbles a la 
Fundació o a força major generarà el dret d’aplicar una penalització corresponent al 2 
% del preu d’adjudicació per setmana de retard en el compliment. 
 
El lliurament del resultat del servei es farà efectiu a la seu de la Fundació, al c. Dr.  
Aiguader 88 planta 1ª, 08003 Barcelona, en la forma que estableix el plec de 
prescripcions tècniques i aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses relacionades. 
 
 
18. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
 
a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 
 
b) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
c) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la 
normativa de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui 
accés durant la vigència d’aquest contracte. 
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19. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Una vegada formalitzat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 
modificacions per raons d’interès públic, les quals seran obligatòries pel contractista. 
 
 
20. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 
 
El contractista tindrà dret a l’abonament del servei realitzat mitjançant la presentació 
de factures degudament conformades pels serveis tècnics de la Fundació. 
 
La factura s’haurà de presentar al departament de Comptabilitat de la Fundació (c. Dr. 
Aiguader, 88, planta 1ª, 08003 Barcelona). 
 

 
 
 
 
 
 
SECRETARI EN FUNCIONS (art. 312-3 
del llibre tercer del codi civil de Catalunya) DE 
LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR 
D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES 
(IMIM) 

  
 
GERENT DE LA FUNDACIÓ 
INSTITUT MAR D’INVESTIGACIONS 
MÈDIQUES (IMIM) 

 
 
 
 
 
Barcelona, 2 de maig de 2012 
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ANNEX I 
 
 
DOCUMENT PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES 
 
Dades licitador 
 
Nom: ___________________________________ NIF: _________________ 
Domicili social: ___________________________ de _____________________ 
CP_________ 
Telèfon: ___________________ Mòbil: ________________ Fax: ___________ 
Correu electrònic:_____________________________________________ 
 
Dades representant 
Nom: __________________________________________ DNI: 
__________________ que visc a _______________________ carrer/plaça 
___________________________ núm. _____________ telèfon 
_____________________ Mòbil: ____________________ Correu 
electrònic:__________________________________ 
 
 
La Fundació IMIM ha iniciat el procediment negociat sense publicitat a fi del “Servei de 
seqüenciació completa del genoma (wg-seq) per a un projecte d’investigació la 
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)” d’acord amb el plec de 
condicions particulars aprovat per acord de __________ de data ______________ i, 
atès que està interessat en participar-hi, presenta la seva proposta en el sobre que 
s’adjunta. 
 
 
Per això: 
 
 
SOL·LICITA: Que el tingui per presentat a l’expedient de referència tot acceptant 
l’oferta que s’adjunta. 
 
 
 
__________, a __ de _____ de 2012 
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ANNEX II 
 
 
OFERTA ECONÒMICA 
 
Dades empresa 
Nom: ___________________________________________ NIF: 
_________________ 
 
Domicili social: _______________________ de ___________________ 
CP_________ 
 
Telèfon: __________________ Mòbil: _______________________ Fax: 
___________ Correu 
electrònic:____________________________________________ 
 
Dades representant 
Nom: __________________________________________ DNI: 
__________________ amb adreça a ________________________ 
carrer/plaça______________________ núm. _________ telèfon 
________________________ i NIF_____________________ 
 
 
Que ha examinat l’expedient i el plec de condicions particulars aprovat per _______ de 
data _________, referent al Servei de seqüenciació completa del genoma (wg-seq) per 
a un projecte d’investigació la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)  
el contingut del qual coneix i accepta íntegrament, i es compromet a realitzar-lo pel 
preu de ______________(preu), 
al qual cal afegir l’IVA (____), i amb les següents condicions tècniques i econòmiques: 
(signatura del licitador) 
_____________________, _____ de _____________ de 2012 
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ANNEX III 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
________________________________ amb NIF _________________ com a 
representant de ___________________ CIF _________________ amb domicili 
social a (carrer, avinguda, etc) ____________________________ de 
______________________ (CP ______________) 
 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE: 
 

• Està facultat/da per contractar amb l’Administració atès que no l’afecten les 
circumstàncies assenyalades en l’article 69 del RDL 3/2011. 

 
• Està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
• Els òrgans de govern i administradors no es troben en cap dels supòsits de 

incompatibilitat establerts a la Llei 12/95 d’incompatibilitats dels membres del 
govern i a la Llei 53/84 d’incompatibilitats del personal al servi de les 
administracions públiques. 

 
• L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa 

vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 

• L’empresa està d’alta a l’IAE a l’epígraf 
 
 
 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
(signatura del licitador) 
 
 
 
_____________________, _____ de _____________ de 2012 
 
 
Nota. Tant la proposta econòmica com la declaració jurada i tota la resta de 
documentació presentada haurà de ser signada per la persona que, d’acord amb 
els poders presentats, acrediti la seva representació  
 
 


