PROPOSTA DE PRÓRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE
CAPÇALS PER A RASURADORES QUIRÚRGIQUES AMB DESTÍ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA (Exp. 407/2017-SSC-PNSP)
Barcelona, 21 d’octubre de 2019
Vist el contracte relatiu al subministrament successiu i continuat de capçals per a rasuradores quirúrgiques amb destí
a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Exp. 407/2017-SSC-PNSP), subscrit en data 29 de
desembre de 2017 per un període de 2 anys a partir de la data de formalització del contracte, amb la següent
empresa:



3M ESPAÑA, SL

Es proposa que es prorrogui per un període de 2 anys o fins que entri en vigor la nova contractació, de conformitat
amb el que s'estableix la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació,
i a fi de poder garantir la continuïtat de la prestació del servei públic d’assistència sanitària fins l’adjudicació del nou
expedient:
Els preus unitaris vigents són els següents:
Capçals per rasuradores quirúrgiques

Codi

EEA024

Quantitat
anual

Descripció

Capçals per rasuradores
quirúrgiques

12.000

Preu Unitari
d’adjudicació

Import 2 anys

IVA
exclòs

IVA
inclòs

IVA exclòs

21% IVA

IVA inclòs

2,0000 €

2,4200 €

48.000,00 €

10.080,00 €

58.080,00 €

48.000,00 €

10.080,00 €

58.080,00 €

TOTAL

En conseqüència, es sol·licita que s’iniciïn els tràmits per exercir l’esmentada la pròrroga del subministrament
successiu i continuat de capçals per rasuradores quirúrgiques destinat a tots els centres del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, per un període de 2 anys a partir del 29 de desembre de 2019 fins al 28 de desembre de 2021
o fins que entri en vigor la nova contractació, per un import total de:

58.080,00 € (48.000,00 € de base imposable + 10.080,00 € corresponent al 21% d’IVA), amb càrrec a la Part. 221.0004

Lourdes García Zaldívar
Directora Infermera
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
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