RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Contracte : Contracte administratiu
Tipus: Serveis
Expedient : CSE/AH01/1101301175/22/PSS Procediment: Super simplificat
Títol: Servei de manteniment del sistema de localització en temps real i
subministrament de tags als blocs quirúrgics de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment del sistema de localització
en temps real i subministrament de tags als blocs quirúrgics de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron.
Primer. Per resolució de 26 de maig de 2022 es va iniciar l’expedient de contractació de
referència.
Segon. En data 8 de juliol de 2022 va tenir lloc la sessió de la Mesa de contractació de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron en la qual es va fer la proposta d’adjudicació com a
millor oferta la de l’empresa/es:
NIF
A78053147

EMPRESA
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SA

PUNTUACIÓ
100,00

Fonaments de dret.
Primer. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Segon. Atès el que regula l’article 10 h) de la Llei 8/2007 de l’Institut Català de la Salut
de 30 de juliol i donat el que preveu la Resolució de la Gerència de l’ICS de 18 de març
de 2010, per la qual es delega la competència de les esmentades facultats en els òrgans
responsables de la gestió i administració dels seus centres assistencials.
RESOLC:
Primer.. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Nom de l’entitat: TELEFONICA SOLUCIONES
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SA (A78053147)

DE

INFORMÁTICA

Y

Import total màxim (sense IVA): 59.388,00 €
Import total màxim (IVA inclòs): 71.859,48 €
Aquests imports queden desglossats de la següent manera:
SERVEI DE MANTENIMENT
Objecte
Manteniment i suport bloc quirúrgic Hospital
General
Manteniment i suport CMA Hospital Pere
Manteniment evolutiu Myhospital
Total manteniment sense iva
Total manteniment amb iva

Unitats
1

Totals
20.239,05 €
9.406,55 €
21.642,40 €
51.288,00 €
62.058,48 €

1
1

SUBMINISTRAMENT
OBJECTE

UNITATS

Import unitari
sense iva

Tags

450

18,00 €

Import total
sense iva
8.100,00 €

Import total amb
iva
9.801,00 €

Termini d’execució: des del 15 de juliol de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.
Segon.- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l’Institut
Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública
(https://contractaciopublica.gencat.cat).
Tercer. Notificar a l’empresa interessada la present resolució.
Termini de garantia: No escau, atesa la naturalesa dels serveis
PERÍODE

IMPORT
BASE

IVA

UNITAT
ORGÀNICA

POSICIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

15 de juliol
de 2022 a 31
de desembre
de 2022

59.388,00 €

21%

520032

D/212000300/4121/0000

Quart. Designar com a responsable de contracte de referència a la directora de
Sistemes d’Informació i Suport a la Gestió de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb
l’obligació de desenvolupar les responsabilitats corresponents durant la seva execució.
Cinquè En l’exercici de les tasques de supervisió en l’execució del contracte, la
responsable del contracte, disposarà de les competències, facultats i atribucions
especificades en el Plec de Clàusules Administratives.

Sisè. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs administratiu
ordinari, que en el cas de l’ICS correspon al recurs d’alçada, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Albert Salazar i Soler
Jordi Giné Prades
Director de Centre
TELEFONICA SOL. INF. COM. ESPAÑA, SA
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
S’accepta la resolució d’adjudicació, d’acord amb l’article 159.6 g) de la LCSP

