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Expedient CSC F 5/19

Acord Marc del subministrament de MEDICAMENTS ONCOLOGICS

Resolució d’esmena de l’expedient
Atès que en data 3 de desembre de 2019 es va incoar l’expedient contractació CSC F 5/19 del
subministrament de MEDICAMENTS ONCOLOGICS i es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regula la referida contractació;
Atès que s’han detectat un error en la licitació d’alguns dels productes (encara no estan
comercialitzats i per tant s’han publicat a preu 0) que configuren el plec prescripcions tècniques i, en
conseqüència a la base de dades amb el model d’oferta econòmica;
Atès el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i l’article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic;
RESOLC:

PRIMER.- Rectificar el plec de prescripcions tècniques i la base de dades amb el model d’oferta
econòmica de l’expedient CSC F 5/19 i deixar sense efecte els següents medicaments:
1

38576 DURVALUMAB 50 MG/ML 1 VIAL DE 10 ML

2

19038 DASATINIB 20 MG COMPRIMIDO

2

19039 DASATINIB 50 MG COMPRIMIDO

2

19040 DASATINIB 70 MG COMPRIMIDO

SEGON.- Ampliar el termini de presentació de les ofertes i en conseqüència, modificar la data que
consta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l’expedient CSC F 5/19, tal com es
detalla a continuació:
On diu:
“Termini de presentació d’ofertes: 27 de gener de 2020, 14 hs”
Ha de dir:
“Termini de presentació d’ofertes: 3 de febrer de 2020, 14 hs ”

TERCER.- Ordenar la publicació de les resolucions precedents.

Sr. José Augusto García Navarro
Director General del
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
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