RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA PRORROGAR I MODIFICAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU i CONTINUAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA AMB DESTÍ A TOTS
ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (Exp. 445/2017-SSC-PORH)
Atès que la directora d’Infermeria del CMPSB sol·licita en data 31 d’agost de 2020, com a conseqüència
de les necessitats del Consorci, que es prorrogui el contracte referent al subministrament successiu i
continuat de cobertura quirúrgica amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
(exp. 445/2017-SSC-PORH) per un termini de 2 anys a partir del 8 d’octubre de 2020 fins el 7 d’octubre de
2022, o fins que es formalitzi la nova contractació i que es modifiqui en el sentit de realitzar una disminució
del consum anual dels articles FNB007 i FNB060, ambdós articles inclosos al Lot 3: Varis, amb la finalitat
d’ajustar el consum del contracte a les necessitats reals del CMPSB.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’establert a la lletra D del
Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives particulars de la licitació que regeix
aquesta contractació, on s’indica la possibilitat de pròrroga de fins a 2 anys addicionals i l’Annex 5 de
l’esmentat Plec respecte a les modificacions previstes per a aquest contracte.
Atès que en data 03/09/2020 es va donar audiència als contractistes per tal d’informar-los de la proposta
de pròrroga i modificació, i en el termini atorgat a tal efecte aquests han donat seva conformitat i han
aportat la documentació requerida.
Atès que el pressupost de la pròrroga i modificació del contracte és de 238.630,49 € (197.215,28 € +
41.415,21 €, corresponent 21% d’IVA), i pot aplicar-se la despesa amb càrrec a la Part. 221.0004 del
Press. Consorci 2020, 2021 i 2022.
Atès que s’efectua per la Direcció d’Economia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona l’acreditació
de l’existència de crèdit suficient per a l’any 2020. Quant als anys 2021 i 2022 es faran el tràmits necessaris
per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al compliment del contracte als esmentats exercicis.
Atesa la naturalesa del contracte continuarà vigent la garantia que van constituir en adjudicar-se el
contracte i no es retornarà fins que hagi finalitzat la seva vigència.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els restants
documents que consten en el present expedient de contractació, i tenint en compte el corresponent informe
jurídic.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts del Consorci, el Consell Rector té
atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici de la mateixa en
la gerència per a expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer. PRORROGAR i MODIFICAR per un termini de 2 anys a partir del 8 d’octubre de 2020 fins el 7
d’octubre de 2022 o fins que es formalitzi la nova contractació, els contractes de subministrament successiu
i continuat de cobertura quirúrgica amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
(exp. 445/2017-SSC-PORH), subscrits en data 8 d’octubre de 2018 entre el Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona i les empreses, i pels imports següents:
CARDIVA 2, S.L.
LOT 2: PACK HEMODINÀMICA
Article

Descripció

Preu unitari
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Import 2 anys

Quantitat
Anual
FNB039

PACK
HEMODINÁMICA

Quantitat
Quantitat
Març 2019Pròrroga
Febrer2020

2.300

2.304

2.300

IVA

IVA

exclòs

inclòs

IVA 21%
IVA inclòs
2 anys

IVA
exclòs

25,9500 31,3995 119.370,00 25.067,70 144.437,70
TOTAL LOT 2 119.370,00 25.067,70 144.437,70

IBERHOSPITEX, S.A.
LOT 3: VARIS

Article

Descripció

TALLA
PLASTIFICADA
FNB007 Y ABSORBENTE
ESTÉRIL
80X100CM.
SÁBANA
FENESTRADA
FNB060
ESTERIL
270X200 CM.

Quantitat
Anual

Quantitat
Quantitat
Març 2019Pròrroga
Febrer2020

Preu unitari
IVA
IVA
exclòs inclòs

Import 2 anys

IVA 21%
IVA inclòs
2 anys

IVA
exclòs

131.940

112.800

105.552

0,2700

0,3267

56.998,08 11.969,60

68.967,68

2.832

2.000

2.266

4,6000

5,5660

20.847,20

4.377,91

25.225,11

77.845,28 16.347,51

94.192,79

TOTAL LOT 3

IVA
exclòs
TOTAL LOT 2 i LOT 3

Import 2 anys
IVA 21% IVA inclòs
21%
2 anys

197.215,28 41.415,21 238.630,49

Segon. APROVAR la despesa de 238.630,49 € (197.215,28 € + 41.415,21 €, corresponent 21% d’IVA),
aplicant la despesa amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. 2020, 2021 i 2022. Quant als anys 2021 i
2022 es faran el tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al compliment
del contracte als esmentats exercicis.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució als contractistes, tot indicant-los que en el termini màxim de 15
dies hàbils, a comptar des de la notificació de la present resolució, hauran de formalitzar la pròrroga dels
esmentats contractes.

Olga Pané i Mena
GERENT
Barcelona, 23 de setembre de 2020
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