SERVEI / UNITAT:
ASSUMPTE:

Sistemes d’Informació / Serveis Comuns i de Gestió

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

TIPUS:

DATA: 31/07/2019

^Zs/^

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Servei d’adquisició i configuració del Programari GESMED del fabricant TECNOPREVEN. Inclou els
mòduls:
-

Consulta
Administració
Recepció

La configuració del sistema ha de permetre donar resposta a las necessitats de Pacients, Gestió i
Metges.
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

TMB requereix d’una eina que permeti gestionar el nou Centre Mèdic Fort Pienc que oferirà Serveis
Mèdics als treballadors de TMB el 2020.
Per donar resposta a les necessitats de Pacients, Gestió del Centre i Metges i personal mèdic es
necessària la contractació d’aquest servei.

Justificació Insuficiència de Medis (nomès per serveis) - Art. 116. 4.f-

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el
Es sol·licita la contractació d’aquests serveis per poder donar resposta a les diferents necessitats
servei es deu als següents motius:
tecnològiques relacionades.
-

TECNOPREVEN Disposa dels drets exclusius de modificació donat que té la propietat
intel·lectual i industrial del producte GESMED.

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la
contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què
sigui prestat externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei
9/2017.
Es proposa sol·licitar oferta únicament a TECNOPREVEN fabricant del producte GESMED.

Pressupost Base de Licitació -Art 100- (IVA Inclòs)

70.180 €

Lots

SI

NO

X

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

No: Aquest contracte no es divideix en lots perquè atenent a les particularitats dels serveis tècnics a
prestar no correspon la divisió en lots, ja que comportaria, en essència, l’execució excessivament difícil
i onerosa des del punt de vista tècnic, posant en perill l’execució adequada del contracte, tal i com està
definida en aquesta licitació.

Període d’Execució

9 mesos des de l’inici del contracte.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 9 mesos des de l’inici del
servei amb un valor estimat de 69.600 € 
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