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ACORO O'AOJUOICACIÓ

JOROI PASCUAL GAINZA, Director de l'lnstitut Catalá de Nanotecnologia, en la seva condició
d'órgan de contractació d'aquesta entitat, MANIFESTA que

1.- Havent-se ernes Informe justificatiu de la necessitat i ídonertat de dur a terme la contractació
relativa al "subministrament, insta¡'¡ació i posada en funcionament i formació d'una plataforma de
nanofabricació", va iniciar-se la preparació de la documentació relativa a la celebració d'aquest
procediment (exp ICN 01-11).

11.- Atés que la prestació contractual per raons técniques i de protecció de drets d'exclusivitat,
només pot encomanar-se a I'empresa Lot Oríel GmbH & CO.KG i a la vista del valor estimat del
contracte, va escollir-se, d'acord amb les Instruccions Internes de Contractació d'aquesta entitat, el
procediment d'adjudicació directa per raons diferents a I'import.

111.- En data 20-05-2011 va trametre's la corresponent invitació a I'esmentada empresa a fi i a
efecte que procedís a formular la corresponent oferta.

IV.- Expirat el termini indicat a la invitació com a límit per a presentar la proposició, en data 5 de
juliol de 2011 s'ha ernés per part del técnic encarregat del projecte el corresponent Informe de
valoració de la documentació presentada, tot deixant constancia del següent:

• Lot Oriel Gmbh & CO.KG ostenta, a la vista de la docurnentació presentada en el sobre
núm. 1, la capacitat d'obrar i la solvencia técnica i económica financera requerida als Plecs
de Cláusules Particulars;

• La proposta técnica de Lot Oriel Gmbh & CO.KG s'ajusta a les exigéncies técniques
requerides per aquesta entitat i recollides en el Plec de Prescripcions Técniques;

• Lot Oriel Gmbh & CO.KG no ofereix millores tecnológiques addicionals sense cost per
aquesta entitat i tampoc amplia el termini de garantia d'un any;

• El termini ofertat per Lot Oriel Gmbh & CO.KG i dins el qual es compromet a dur a terme
totes i cadascuna de les prestacions és de 14 a 16 setmanes, tot reduint, en
conseqüéncia, el termini rnáxím establert a la Cláusula Tercera del Plec de Cláusutes
Particulars;

• L'oferta económica de Lot Oríel Gmbh & CO.KG per dur a terme I'objecte contractual és de
124.500 Euros (IVA no inclós), per tant, és coincident amb el pressupost de licitació
establert en la contractació.

En atenció a tot I'exposat I'lnvestigador pro posa procedir amb la formalització del contracte.
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Així les coses, d'acord amb la fonamentació consignada en aquel! Informe de valoració de data 5
de juliol de 2011, la qual assumeix com a propia aquest orqan de contractació, es RESOL

Primer.- ADJUDICAR a I'empresa Lot Oriel Gmbh & Co.KG, amb CIF DE188120763, el
Contracte subministrament, instal·lació i posada en funcionament i formació d'una
plataforma de nanofabricació" (expedient ICN 01-11) per un import d'adjudicació de
CENT VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (124.500 Euros) (lVA exclós), tota
vegada que I'oferta presentada per aquesta entitat s'ajusta als requisits exigits a la
documentació contractual.

Segon.- REQUERIR a I'adjudicatari per tal que comparegui per formalitzar el contracte en el
termini máxim de trenta dies a comptar des de la data de notificació adjudicació, previa
constitució de la garantia definitiva.

Tercer.- ORDENAR la PUBLlCACIÓ de la present adjudicació al Perfil del Contractant
d'aquesta entitat.

Quart.- NOTIFICAR la present adjudicació a totes les empreses que han participat en el
present procediment de contractació.

Bellaterra, a de juliol de 2011

Firm(:
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JORO! PAS
Director de 1'1


