Número d'expedient:

GSSV-SU-O-20-0083

Tipus:

Subministrament

Procediment:

Obert

Òrgan gestor:

Àrea de contractació conjunta ICS-GSS
Unitat de Gestió Econòmica

GENERALITAT DE CATALUNYA

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Resolució d’aprovació
Subministrament d’un ecògraf d’alta gamma per a l’empresa pública Gestió de Serveis
Sanitaris
Antecedents
Atesa la necessitat de contractar el Subministrament d’un ecògraf d’alta gamma per a la
realització d’estudis abdominals, vasculars, de parts toves, de mama, de pediatria, transrectals i
d’intervencionisme percutani endocavitari, per a l’empresa pública Gestió de Serveis
Sanitarisde l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).
Atès que s’han acomplert els requisits legals per a l’aprovació i autorització de la contractació
per un import de 91.000.00 euros sense IVA i 110.110,00 euros amb IVA, per a l’any 2020, a
càrrec del pressupost de Gestió de Serveis Sanitaris i amb un valor estimat de contracte de
91.000.00 euros sense IVA.
Fonaments jurídics
D’acord amb els articles 117, 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Vist el que preveu l’article 6.1.g de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel qual
s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i l’acord adoptat
pel Consell d’Administració de GSS en sessió de 23 de desembre de 2019.
Resolc
Primer. Aprovar l'expedient que es proposa, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació, així com la despesa corresponent.
Segon. Disposar l’obertura del procediment de contractació obert, per a l’adjudicació del
contracte.
Tercer. Aquesta contractació es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars de
serveis per procediment obert informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Servei
Català de la Salut en data 1 d’octubre de 2018.
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Quart. Que les propostes rebudes en el sobre B (criteris d’adjudicació subjectes a judici de
valor) seran valorades pels següents facultatius i tècnics:

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’apartat 1.1. “Prestacions tècniques i funcionals” i l’apartat 1.2 “Idoneïtat de l’equip
respecte al tipus d’activitat a que va destinat” seran valorats pel Dr. Leandre Fernàndez
Cabrera, Director Clínic de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear i la Dra. Iolanda
Ribes Amorós.
L’apartat 1.3 “Formació” i l’apartat 1.4 “Servei postvenda i manteniment” seran valorats
pel Dr. Leandre Fernàndez Cabrera, Director Clínic de Diagnòstic per la Imatge i
Medicina Nuclear, la Dra. Iolanda Ribes Amorós i el Sr. Josep Marín Vitalla, Enginyer
Industrial, Projectes i Infraestructures GSS.
Cinquè. Nomenar al Dr. Leandre Fernàndez Cabrera (Director Clínic de Diagnòstic per la
Imatge i Medicina Nuclear), com a responsable del contracte.

Lleida,

Responsable Àrea Econòmica i Financera
Hospital Universitari de Santa Maria
Gestió de Serveis Sanitaris
Expedient número GSSV-SU-O-20-0083
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