Expedient contractació 20180268
Expedient: CSC F 5/18
RESOLUCIÓ D’INICI I D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DELS CONTRACTES BASATS DE L’ACORD MARC
Acord marc del subministrament de MEDICAMENTS PER AL TRACTAMENT
D’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Vista la necessitat que té GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA
d’aprovisionar-se de determinats fàrmacs per tal de dur a terme l’activitat que li és
pròpia i en concret, vista la necessitat d’adquirir els medicaments pel
TRACTAMENT DE L’ESCLEROSIS MÚLTIPLE.
Atès que GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA, mitjançant conveni de
col·laboració de data 20 de agost de 2018, es va adherir a l’acord marc del
subministrament de MEDICAMENTS PEL TRACTAMENT D’ESCLEROSI
MÚLTIPLE, expedient CSC F 5/18 tramitat pel CONSORCI DE SALUT I
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, el qual en data 19 de desembre de 2018 va
aprovar mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, l’adjudicació de l’Acord Marc
del mencionat expedient, figurant GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA com
a entitat adherida al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques;
L’expedient s’obra internament a l’Àrea de licitacions i de contractació amb el
número 20180268.
Vista la declaració de conformitat pressupostària i finançament que pressuposta i
certifica l’existència de crèdit per a la seva adquisició.
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació de
contractes basats de l’acord marc en relació a les empreses que van resultar
adjudicatàries de l’Acord Marc del subministrament de MEDICAMENTS PEL
TRACTAMENT D’ESCLEROSIS MÚLTIPLE del CONSORCI DE SALUT I
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, tal i com es desprèn dels Plecs.
RESOLC:
1r.

Incoar l’expedient de contractació derivada mitjançant procediment obert i
tràmit ordinari de l’Acord Marc del subministrament de MEDICAMENTS PER
AL TRACTAMENT D’ESCLEROSI MÚLTIPLE.

2n.

Adjudicar els contractes basats de l’acord marc del subministrament de
MEDICAMENTS PER AL TRACTAMENT D’ESCLEROSI MÚLTIPLE
segons annex adjunt.

3r.

El preu del contracte és de 28.270,79 € (*anual i sense l’IVA) i la durada del
mateix és d’1 any de vigència inicial, amb possibilitat d’una pròrroga d’1 any,
tal com s’indica en els plecs, concretament el quadre de característiques,
que regeixen l’acord marc de referència.

4rt.

Publicar la present resolució al perfil de contractant de l’entitat, donant-se
per notificades totes les parts interessades en el present procediment així
com donar inici a la vigència del contracte basat de l’acord Marc de
referència.

5è.

Contra la present resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el
superior jeràrquic de l’òrgan de contractació corresponent, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució.
El recurs d’alçada s’entendrà desestimat si no ha recaigut ni s’ha notificat
resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la data d’interposició.
L’acte del superior jeràrquic de l’òrgan de contractació corresponent,
d’estimació o desestimació expressa o presumpta, del recurs d’alçada posa
fi a la via administrativa, quedant expedita la contenciós administrativa
davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de la Ciutat de Barcelona,
d’acord amb l’art. 8.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciós Administrativa, en el termini de dos mesos des de
l’endemà de la data de notificació de l’acte, si és exprés, o de sis mesos des
de l’endemà de la data en la qual s’hauria d’haver dictat i notificat la
resolució del recurs d’alçada, si aquesta no s’ha produït.
Contra la resolució dictada en aquest procediment només s’hi podrà
interposar recurs contenciós- administratiu conforme el que disposa l’article
10, lletra k) i l) de l’apartat 1 i a l’article 11, lletra f) del seu apartat 1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa.

6è.

De conformitat amb allò previst a l’article 36.3 i 153.1 de la LCSP, el present
contracte s’entén perfeccionat a partir de l’adjudicació, motiu pel qual
començarà a desplegar efectes a partir de la data de la present resolució
(15-04-2019).

7è.

Requerir a l’empresa adjudicatària la devolució del present document signat,
que hauran de fer arribar a l’adreça de correu electrònic
contractacio@ginsa.cat.
L’acceptació d’aquesta resolució implica adhesió a l’Acord Marc. En aquest
sentit, la signatura d’aquest document tindrà valor de contracte mitjançant
signatura electrònica. Excepcionalment, s’acceptarà la signatura manuscrita
en aquells casos en què l’adjudicatari no disposi de signatura electrònica.
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id_centre id_producte
GECOHSA 35664
GECOHSA 35921
GECOHSA 38533

descripcio
INTERFERON BETA-1B 250 MCG/ML 15 VIALES POLVO +
15 JER DISOL 1,2 ML
GLATIRAMERO ACETAT 40 MG/ML 12 JERINGAS
PRECARGADAS 1 ML
INTERFERON BETA-1A 30 MICROGRAMOS INYECTABLE
0,5 ML PLUMA PRECARGADA

preu_unitari amb RD

consum_centre

id_producte_centre

Total Preu Hospitalari
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Estat

Estat

31,33350 €

728

587

22.810,79 €

57,67 €

Adjudicat

BAYER HISPANIA
S,L,

35,00000 €

156

6133

5.460,00 €

54,20 €

Adjudicat

TEVA PHARMA

193,28000 €

68

5693

193,28 €

Desert

28.270,79 €

50822914K MARIA JESUS 50822914K MARIA JESUS
REDONDO (R: B08193013) REDONDO (R: B08193013)

Preu màxim
licitació

Desert

