RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA INICIAR I APROVAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTIUNAT DE PRÒTESIS DE GENOLL I CIMENTACIÓ AMB
DESTINACIÓ AL SERVEI DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC
DE SALUT DE BARCELONA (EXP. 339/2021-SSC-PORH)
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament successiu i continuat de pròtesis de genoll
i cimentació amb destinació al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona, segons es desprèn de la memòria justificativa emesa pel cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia del CMPSB.
Atès que la Directora d’Economia ha realitzat un informe en què certifica l’existència de crèdit suficient per fer front
a l’esmentada contractació i exposa que, quant a l’any 2022 quedarà supeditat a que es facin els tràmits
necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment del contracte a l’esmentat exercici.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els restants documents
que consten en el present expedient de contractació, i tenint en compte el corresponent informe jurídic.
De conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n), dels Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, el Consell Rector té atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que delegui
l’exercici d’aquesta funció en la gerència per a expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 d’euros.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament successiu i continuat de pròtesis de genoll
i cimentació amb destinació al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona (exp. 339/2021-SSC-PORH), el qual es substanciarà per via ordinària.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, pels
quals es regirà l’esmentat procediment.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa de 570.484,76 € (512.224,12 € + 44.824,02 € corresponent al 10% d’IVA
+ 13.436,62 € corresponent al 21% d’IVA), amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona de 2021 i 2022. En relació amb la despesa que compromet l’exercici 2022 serà
necessari realitzar els tràmits per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient.
Quart.- ACORDAR l’obertura de la fase de licitació mitjançant procediment d’adjudicació obert subjecte a
regulació harmonitzada d’acord amb les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al Perfil del contractant del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).
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