MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PRÒRROGA I AMPLIACIÓ DE L’EXPEDIENT 310/2017-SEPORH RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ
RADIOLÒGICA DELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
El Sr. Martí Lacruz Bassols, cap de Servei de Protecció Radiològica del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (en endavant CMPSB), proposa la pròrroga i ampliació del contracte de servei de gestió de
la protecció radiològica dels Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 310/2017-SEPORH) adjudicat a l’empresa ASESORÍA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S.L.
(ACPRO) amb les condicions del servei següents:

1. Descripció del servei i la necessitat a cobrir:
El servei a prorrogar i ampliar és el de gestió de la protecció radiològica dels Centres del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona (exp. 310/2017-SE-PORH).
Aquesta proposta de pròrroga i ampliació respon a la necessitat de garantir la continuïtat de la prestació
del servei públic d’assistència sanitària i procurar minimitzar l’impacte de la cadena radiològica en els
pacients, personal sanitari i públic en general, a causa de la plena satisfacció del servei ofert fins al
moment per aquest proveïdor.
Aquest contracte va ser ampliat en data 27 de febrer de 2020 per un termini del 10 de març de 2020 al
30 de setembre de 2020 i per un import de 2.548,20 € (IVA inclòs), atesa la necessitat d’augmentar el
nombre de dosímetres personals de control dosimètric al personal exposat de quiròfans de l’Esperança,
en un total de 30 dosímetres personals. Per tant, es considera necessari continuar contractant aquest
servei per a aquests 30 dosímetres personals addicionals durant la durada de la pròrroga proposada
en mantenir-se l’esmentada necessitat.
La pròrroga queda recollida en l’apartat D del quadre característiques del Plec de Clàusules
Administratives de la licitació on s’indica “Pròrroga: SÍ. Possibilitat de prorrogar 2 anys més.” Respecte
a la modificació, l’apartat B2 del quadre característiques i l’Annex 5 de l’esmentat plec preveuen la
possibilitat de modificar el contracte fins a un 5% del pressupost més la pròrroga del contracte en les
condicions allà indicades.

2. Durada prevista de la pròrroga i ampliació:
Del 30 de setembre de 2020 fins al 29 de setembre de 2022.

3. Import de la pròrroga i ampliació:
Import de la pròrroga:
Base Imposable:
21 % IVA:
Total IVA inclòs:

126.320,37 €
26.527,28 €
152.847,65 €

Import de l’ampliació:
Base Imposable:

7.220,40 €

21 % IVA:

1.516,28 €

Total IVA inclòs:

8.736,68 €

Total pròrroga i ampliació: 161.584,33 € (133.540,77 € + 28.043,56 corresponent al 21% d’IVA)
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4. Tramitació:
Via ordinària.

5. Dades del Contractista:
-

ASESORÍA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S.L. (ACPRO)
B-59331512
c/. Rafael Batlle, núm. 24, 08017 Barcelona
josep.baro@acpro.es

Barcelona, a 31 d’agost de 2020

Martí Lacruz Bassols
Cap de Servei de Protecció Radiològica
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
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