INFORME DE NECESSITAT I JUSTIFICACIÓ DE LA PRÒRROGA
CENTRE ORGÀNIC: Hospital - Laboratori
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 21EX7199-P22
OBJECTE DEL CONTRACTE: DIASORIN - TEST DIAGNÒSTICS SARS-CoV-2
El Consell de Govern del CCSPT, en la seva sessió de 28 de d’abril de 2021, va aprovar
l’expedient de contractació núm. 21EX7199 per una durada inicial de 6 mesos, amb la
possibilitat de prorrogar-se per 6 mesos.
En data 30 d’agost de 2021 es va procedir a la formalització del contracte essent la data de
finalització de la vigència del mateix el proper 31/12/2021.
Actualment es fa necessari procedir a la contractació de la pròrroga d’aquest
subministrament per al primer semestre del 2022, pel Consorci Corporació Sanitària Parc
Taulí.
L’esmentada pròrroga es realitzarà amb les mateixes condicions tècniques i econòmiques de
l’expedient inicial.
En relació amb el grau de satisfacció amb el subministrament prestat durant el període
inicial d’execució del contracte s’informa que s’ha desenvolupat de manera satisfactòria amb
subjecció a les seves clàusules i d’acord amb les prescripcions contingudes en la seva oferta.
Des del punt de vista jurídic, la pròrroga està prevista tant en la normativa de contractació
pública com en el plec de clàusules administratives i en el contracte mateix.
D’acord amb el punt 1.1 de l’article 159.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest informe s’ha de publicar en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública per tal de justificar l’adequació de la pròrroga
a la finalitat del contracte.
La proposta de pròrroga de l’esmentat expedient és la següent:
Entitat

Adjudicatari

Exercici

CCSPT

DiaSorin SA

2022
(1r semestre)

Import (IVA
inclòs)
423.290,67 €

RESPONSABLE DE LA DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT: Dr. Eugenio Berlanga Escalera
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 221.0004.06 – reactius laboratori
Signat:

Signat:

Data: 30 de novembre de 2021
Responsable orgànic:
Dr. Eugenio Berlanga Escalera
Direcció del Servei de Laboratori
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Responsable pressupostari:
Sr. Vicente Martín López
Coordinador de Tresoreria

