
 

ACORD D’ADHESIÓ A LA LICITACIÓ DE L'ACORD MARC 

D’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI 

A Barcelona, el 19 de desembre de 2019 

Reunits 

En Llorenç Huguet i Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en 

endavant UIB), que intervé en nom i representació de la UIB en virtut dels Estatuts de la 

UIB aprovats per el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig),  

En Miquel Puig i Raposo, que intervé en nom i representació del Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (en endavant, el CSUC), en la seva condició de director general i 

de conformitat amb els Estatuts del CSUC aprovats per l’Acord GOV/173/2013, de 10 de 

desembre, 

Diuen 

1. Que els signants manifesten, sota la seva responsabilitat, que les entitats que 

representen estan legalment facultades per a la subscripció d’aquesta adhesió, i que 

l’habilitació per a la signatura del present document és vigent i suficient per a 

obligar a les seves representades a la contractació a la que s’adhereixen. 

 

2. Que l’entitat que representa és una Universitat consorciada o de l’Estat, un Centre 

de recerca, Parc científic, Centre universitari d’ensenyament superior de 

l’Associació de Centres Adscrit a les Universitats Públiques (ACAUP), un Centre 

dependent dels consorciats del CSUC o una entitat del sector públic català. 

 

3. Que l’entitat signant està interessada a participar en la licitació d’homologació de 

proveïdors de material de laboratori, productes químics i reactius, instrumentació 

general i auxiliar de laboratori, equips i material de seguretat i protecció i a les 

entitats que participen del grup de compra (Exp. 18/22).  

 

4. Que l’òrgan de contractació de la contractació basada serà l’òrgan de l’entitat que 

tingui atribuïda aquesta competència, d’acord amb les seves normes reguladores i 

les normes que regeixen la seva contractació.  

 



 

5. Que l’entitat coneix, accepta i aprova expressament les condicions de contractació, 

les entitats que participen, i poden participar de la licitació, l’àmbit d’aplicació 

objectiu, el pressupost base de licitació, el valor estimat de l’acord marc i el règim 

jurídic aplicable a la licitació recollides en els plecs de clàusules administratives i de 

prescripcions tècniques que regeixen la contractació del subministrament de 

material de laboratori, productes químics i reactius, instrumentació general i auxiliar 

de laboratori, equips i material de seguretat i protecció.  

 

6. Que l’entitat manifesta que les necessitats estimades de subministrament per a la 

licitació del/s contracte/s bastat/s, es troben dintre dels llindars establerts l’apartat 

A.1.2 del Quadre de característiques del PCAP que ha regit la licitació de l’Acord 

Marc. 

 

7. Que l’entitat accepta la possibilitat que, amb posterioritat a la signatura de l’Acord 

marc, s’hi puguin adherir al mateix el tipus d’entitats fixades al punt 2 del present 

acord d’adhesió.  

8. Que l’adhesió a l’acord marc obliga a l’entitat a: 

a) Tramitar les contractacions basades per al subministrament de material de 

laboratori, productes químics i reactius, instrumentació general i auxiliar de 

laboratori, equips i material de seguretat i protecció de conformitat amb els plecs 

d’homologació de proveïdors de material de laboratori, productes químics i 

reactius, instrumentació general i auxiliar de laboratori, equips i material de 

seguretat i protecció. 

 

b) Disposar, en el moment de licitar els contractes basats, de crèdit suficient per a 

fer front al pagament dels imports que es derivin de la licitació dels basats, amb 

compliment de les obligacions que els hi siguin aplicables en matèria econòmica, 

financera, pressupostària i/o comptable.  

 

c) Complir amb totes les obligacions previstes en els Plecs, l’Acord Marc i els 

contractes basats en especial, la d’efectuar el pagament del preu que 

correspongui, prèvia presentació, per part del contractista, de la factura.  

 

d) Pagar la quota per la participació en el procés de compra conjunta, segons les 

tarifes del CSUC vigents. Essent aquest any de 2.700 euros (dos mil set cents 

euros) més l’IVA corresponent. 

 

9. El CSUC no assumirà cap mena de responsabilitat en cas d’incompliment de les 

obligacions de pagament per part de les entitats beneficiàries.  

 



 

De conformitat amb l’anterior, 

ACORDEN, en els termes previstos en aquest document, l’adhesió de l’entitat a la licitació 

de l’acord marc d’homologació de proveïdors que a través dels corresponents contractes 

basats subministraran de material de laboratori, productes químics i reactius, 

instrumentació general i auxiliar de laboratori, equips i material de seguretat i protecció i tot 

allò, de conformitat amb els plecs que regulen la licitació i la legislació vigent i aplicable al 

cas. 

I als efectes oportuns, signen el present document digitalment i a un sol efecte. 

 

 

 

 

 

 

Llorenç Huguet i Rotger     Miquel Puig i Raposo 

Rector Magnífic de la UIB     Director general del CSUC 
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