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INFORME DE NECESSISTAT I IDONEÏTAT
Núm. expedient: 22EX0178P
Centre orgànic: Hospital - Laboratori
Responsable: Dr. Eugenio Berlanga Escalera

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
BIOMARCADOR URINARI DEL CÀNCER DE PRÒSTATA – Servei per prova diagnòstica externa.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Aquest nou informe de necessitat es fa en motiu de la licitació deserta de l’expedient 21EX0178P, aprovat
al Consell de Govern de data 28/04/2021, atès que el preu de licitació no estava actualitzat amb els preus
actuals de mercat.
Els serveis de Laboratori i Urologia proposen incorporar la contractació de la prova diagnòstica,
SELECTMDX, que determina el risc de presentar un càncer de pròstata i un càncer de pròstata clínicament
significatiu.
3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
3.1 La vigència d’aquest procediment serà de dos anys.
3.2 Es preveu poder procedir a prorrogar aquest procediment per un període màxim de 3 anys.
3.3 La contractació d’aquest servei es farà mitjançant un sol lot, és una única prova.
3.4 El pressupost del contracte es fixa en 267.750,00 €, no aplica IVA.
3.5 La quantitat s’ha calculat en base al nº de biòpsies dels últims dotze mesos. El preu aplicat en la
valoració és el de mercat.
3.6 Anualitats: Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
Entitat
CCSPT
CCSPT

Any
2022
2023

Import net
133.875,00 €
133.875,00 €

IVA
No aplica
No aplica

Import
133.875,00 €
133.875,00 €

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte (pressupost+ pròrrogues) és de 669.375,00 € (No aplica IVA)

5. ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import total de licitació anirà amb càrrec a la partida 251.0002.02 – Serveis de Laboratori, altres entitats,
d’acord amb les bases d’execució pressupostàries aprovades pel Consell de Govern de l’entitat de data 23
de maig del 2018

Dr. Eugenio Berlanga Escalera
Direcció de Laboratori

Sabadell, 28 de setembre de 2021

Vicente Martín López
Responsable pressupostari

