INFORME JUSTIFICATIU I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PLURIANUAL DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS D’UN TAC D’ALTA GAMA PER L’HOSPITAL ARNAU DE
VILANOVA I UN TAC D’ALTA GAMA PER L’HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL , DE
L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
La demanda d’estudis TC que genera l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova i la seva àrea de referència és molt considerable i com a
conseqüència directa d’aquesta, es produeix un augment considerable de les llistes d’espera
de les exploracions de TC dels centres.
Dotar als hospitals de dos nous escàners millorarà el temps de resposta, la qualitat de les
exploracions dels pacients i també permetrà tenir un millor control de les seves patologies,
especialment en els pacients oncològics.
La dotació d’equipaments avançats és imprescindible per poder aplicar noves tècniques, així
com la familiarització de tots els professionals sanitaris amb aquestes tecnologies i
procediments. D’aquesta manera es podrà donar un servei de la màxima qualitat i seguretat i
amb solucions menys costoses.
Vis que els Hospital de l’ICS han manifestat el seu interès en la contractació d’aquest servei,
mitjançant la participació d’empreses externes seleccionades en un procés de licitació publica.
Atès que els Hospital, no disposen d’infraestructura suficient i adequada per tal de dur a terme
la prestació del servei esmentat, per la qual cosa, no es pot realitzar per mitjans propis de l’ICS.
Atès que per tal de procedir a l`adjudicació d’aquest tipus de contracte creiem que es mes
convenient fer-ho, amb un màxim de 48 mesos, donat que complim els criteris i requisits que
marca el TRLCAP que permet mantenir la contractació plurianual, millorant així els preus, la
operativitat de les contractacions i augmenta la capacitat negociadora amb els proveïdors.
Vist que l’import de la contractació esmentada, no serà superior a 2.146.431,40 euros sense
IVA, pel període compres de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2023.
PROPOSO:
Primer. La contractació de la prestació del servei d’ús d’equips de radiologia destinats a les
unitats de radiodiagnòstics de varis centres d’Atenció Primària i Hospitals de l’Institut Català de
la Salut, pel període compres de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2022.
Segon. Que l’import de la contractació no sigui superior a 2.146.431,40 euros sense IVA,
2.597.182,00 euros IVA inclòs, a càrrec de l’Institut Català de la Salut, distribuït de la forma
següent :
Exercici

Import sense IVA

Import amb IVA

2020
2021
2022
2023

536.607,85
536.607,85
536.607,85
536.607,85

649.295,50
649.295,50
649.295,50
649.295,50
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