
 
 

ANUNCI DE LICITACIÓ 
 
ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN CITOMETRE I UN SEPARADOR MAGNÉTIC DE 
PARTÍCULES 
 

1. Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 
b) Domicili: Carrer Muntaner 383 3º 2ª 08021 Barcelona 
c) Telèfon: 93 554 30 55 
d) Telefax: 93 465 14 72 
e) Òrgan de contractació: El president de la Comissió delegada 

 
2. Objecte del contracte: 

a) Número d’ expedient: IJC/SM01/2011 
b) Descripció: Contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un citometre i un separador 

magnètic de partícules per l’IJC  
c) Pressupost base de licitació: 118.000 € (IVA exclòs)  
d) Valor estimat del contracte: 118.000 € (IVA exclòs) 

 
3. Tramitació, Procediment i forma d’ adjudicació: 

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Negociat amb publicitat d'acord amb les instruccions internes que regeixen l'entitat 
c) Forma d’ adjudicació: L’ oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte els següents criteris: 

 Preu (60 punts) 
 Descripció del grau de flexibilitat de l’equipament que permeti incorporar diferents racks per 

processar diferents formats de tubs de mostres (10 punts)  
 Grau de compactació en les dimensions de l’equipament (10 punts)  
 Descripció de la capacitat de purificació o enriquiment de les mostres així com la capacitat per 

realitzar recomptes absoluts (10 punts) 
 

4. Garanties: 
Provisional: no s’ exigeix. 

 Definitiva: no s’ exigeix 
 

5. Obtenció de document i informació: 
a) Lloc: Fundació Institut de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras Carrer Muntaner 383 3º 2ª 08021 

Barcelona 
b) Correu electrònic: licitacionesijc@gmail.com 
c) La documentació també podrà obtenir-la a la pàgina http://www.fcarreras.org/es/instituto-josep-

carreras_821 

6. Requisits específics del contractista: Els establerts en el Plec de clàusules Administratives. 

7. Presentació d’ ofertes: 
a) Data límit de presentació: 4 de novembre de  2011 a les 11.00h. 
b) Documentació que cal presentar: la indicada en el Plec de clàusules administratives que regeix aquest 

procediment. 
c) Lloc de presentació: Fundació Institut de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras Carrer Muntaner 

383 2º 2ª 08021 Barcelona 
 

8. Obertura de les ofertes: 
L’obertura de les ofertes es realitzarà en acte privat a la Fundació Institut de Recerca contra la Leucemia 
Josep Carreras, Carrer Muntaner 383 3º 2ª 08021 Barcelona 

 
9. Les despeses  de publicació dels anuncis seran a càrrec dels adjudicataris. 

 
10.  Data de tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 

25 d’octubre de 2011 
 
 
Barcelona, 25 octubre del 2011.  
 
 
 
 
 
Evarist Feliu Fresnedo 
President de la Comissió Delegada 
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