RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEI D’OBTENCIÓ
DE RESULTATS CLÍNICS INDIVIDUALITZATS QUE PERMETIN DISPENSAR EL TRACTAMENT
COMPLEMENTARI MÉS ADEQUAT A PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA AMB DESTÍ A LA
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.
EXPEDIENT.- OBE 18/145

Vist que;

1.- El Director Mèdic va sol·licitar, mitjançant memòria justificativa, la contractació del servei descrit a
l’encapçalament.

2.- Atenent a aquesta sol·licitud, s’inicia l’expedient de contractació i s’hi incorpora tota la documentació i
justificacions indicades per l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP).

Dit això i en atenció al que disposa l’article 117 de la LCSP, i en virtut de les competències que m’han
estat atorgades,
ACORDO

PRIMER.- APROVAR el present expedient de contractació, -inclosos el Plec de Clàusules Particulars, el
Plec de Prescripcions tècniques i la despesa corresponent-, d’acord amb el següent;

Pressupost, valor estimat i periodificació:

Termini d’execució: 2 any/s (amb la possibilitat de prorrogar per 1 any/s més)
Garantia Definitiva: En atenció a l’objecte del present contracte s’exigeix la constitució d’una
garantia del cinc per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
Procediment d’adjudicació: Obert, regulació harmonitzada, d’acord amb allò establert a l’article
19 en relació a l‘article 21 de LCSP.
SEGON.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació.

TERCER.- ORDENAR la publicació dels anuncis que inicien el procediment de licitació

Dr. Albert Salazar i Soler
Director Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
NOTA: Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient electrònic: d’una banda, s’incorpora el document signat
electrònicament per la persona competent i, d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació
no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.

