Expedient:
Tipus:
Procediment:

PN-SB-IDI-2019-005
SUBMINISTRAMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que per resolució de data 26 de novembre de 2019 es va aprovar l’expedient per a la
contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa del tub RX de l’equip PET marca
General Electric Healthcare pe a l’IDI Metropolitana Sud – Hospital Universitari de Bellvitge.
D’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP) i el Plec
de Clàusules Administratives Particulars que regula la contractació esmentada;
Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari.
Vista les ofertes presentades i la proposta d’adjudicació de l’equip tècnic responsable de valorar les
ofertes, de data 24 de desembre de 2019, el requeriment efectuat a l’empresa millor classificada per
a presentar la documentació necessària per a resultar adjudicatària;
Vist que l’empresa ha presentat en temps i forma la documentació requerida;

RESOLC:
Primer: Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de data 24 de desembre
de 2019 en el que es motiva l’adjudicació del contracte.
Segon: Adjudicar el contracte administratiu del subministrament, instal·lació i posada en marxa del
tub RX de l’equip PET marca General Electric Healthcare pe a l’IDI Metropolitana Sud – Hospital
Universitari de Bellvitge, a l’empresa General Electric Healthcare España, SAU amb NIF. A28061737,
per un import total de 75.000,00 euros sense IVA.

Gerent
Institut de Diagnòstic per la Imatge
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT Núm. PN-SB-IDI-2019-004, PROCEDIMENT NEGOCIAT
PER EXCLUSIVITAT PER AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D’UN TUB PER
AL PET DE MEDICINA NUCLEAR A L’IDI METROPOLITANA SUD – HOSPITAL UNIVERSITARI DE
BELLVITGE
Vist que ha presentat proposició l’empresa General Electric Healthcare España, SAU en temps i forma.
Vist que l’empresa licitadora ha presentat correctament la documentació continguda al sobre A del
present procediment de contractació.
Vist que les característiques i les cobertures de l’oferta tècnica General Electric Healthcare España,
SAU s’ajusta als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars requerits en
aquest expedient.
L’import de l’oferta no excedeix el preu màxim de licitació.
Es va enviar carta de negociació a l’empresa General referent a la proposta econòmica, en data 23 de
desembre, i aquesta manté la seva oferta inicial.
L’empresa licitadora ha obtingut la següent puntuació total d’acord amb els criteris d’adjudicació:

EMPRESES

Requisits
mínims

Unitats

General Electric Healthcare
España, SAU

SI

1

Valoració oferta econòmica
Import ofertat
Import ofertat
sense IVA
amb IVA
75.000,00 €

90.750,00 €

Valoració oferta econòmica: 100 punts.
D’acord amb el que s’ha exposat el sotasignat proposa a l’Òrgan de contractació que el
subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un tub per al pet de medicina nuclear a l’IDI
Metropolitana Sud – Hospital Universitari de Bellvitge, s’adjudiqui a l’empresa General Electric
Healthcare España, SAU per un import màxim de 75.000,00 euros (IVA exclòs) d’acord amb l’oferta
tècnica i econòmica presentada amb número PN-SB-IDI-2019-005 per ser l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu.
La proposta d’adjudicació ha estat adoptada per unanimitat dels membres de l’equip tècnic encarregat
de la valoració.
La present proposta d’adjudicació queda condicionada al fet que el futur adjudicatari, en el termini
que s’assenyali en la notificació i previ a la formalització realitzi les actuacions que se li indiquin, sense
les quals no tindrà efectes aquesta adjudicació, ni el portarà a terme la formalització al seu favor.

Director de Serveis Generals
Institut de Diagnòstic per la Imatge

