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INFORME DE NECESSISTAT I IDONEÏTAT
Núm. expedient: 21SM0024P
Centre orgànic: CCSPT – Infermeria
Responsables: Sra. Mireia Subirana Casacuberta
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament d’EQUIPS INFUSIÓ ELASTÒMERS.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Material fungible
elastòmèriques.

necessari

per

a

l’administració

de

medicació

mitjançant

bombes

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
3.1 La durada prevista del contracte és de 2 anys, i la data d’inici prevista és el dia 1 de gener
de 2021.
3.2 Està previst que es pugui prorrogar fins a 3 anys més.
3.3 Aquest concurs està dividit en tres lots. S’ha fet un lot per a cada tipus de material: un per
als coberts, un altre per a la vaixella i un darrer per al film transparent.
3.4 El pressupost del contracte es fixa en 347.642,35 € amb IVA, que es desglossa en 315.231,00
€ de pressupost net, més 32.411,35 € en concepte d’IVA al 10 i 21 %.
3.5 Justificació de costos: les quantitats s’han calculat en base als consums de darrers 12 mesos,
els preus aplicats en la valoració de l’expedient són els de compra actuals.
3.6 Anualitats: Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
Entitat
CCSPT
CCSPT

Any
2021
2022

Import net
157.615,50 €
157.615,50 €

IVA
10 i 21 %
10 i 21 %

Import IVA Inclòs
173.821,18 €
173.821,18 €

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte és de 788.077,50 € (IVA exclòs).

5. ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import total de licitació anirà amb càrrec a la partida 221.0004.05 - Material sanitari d’un sol
ús, d’acord amb les bases d’execució pressupostàries aprovades pel Consell de Govern de
l’entitat de data 23 de maig del 2018.
Sabadell, 6 de novembre de 2020

Mireia Subirana Casacuberta
Direcció d’Infermeria CCSPT
Responsable orgànic

Vicente Martín López
Responsable pressupostari

