INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Salut, seguretat i benestar laboral
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 17.01.2020

PODER ADJUDICADOR: Ferrocarril Metropolita/ Transport de Barcelona

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Prestació dels serveis sanitaris assistencials per a la realització de proves diagnòstiques per la imatge i
interpretació de les mateixes (principalment radiologia digital qualsevol projecció, tacar qualsevol regió anatòmica i
ressonància magnètica nuclear)
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

La prestació dels serveis sanitaris assistencials licitats són necessaris per complementar i donar suport als òrgan
sanitaris propis de l’empresa (unitat sanitària del servei de prevenció i unitat de medicina assistencial) en la tasca
de la vigilància de la salut dels treballadors (en compliment de la normativa PRL, art. 22 L.31/95) i de la política
assistencial de l’empresa.

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

Insuficiència de mitjans personals i materials per donar resposta interna a la necessitat expressada, ja que ens
trobem davant d’un àmbit molt específic d’especialització sanitària que requereix equipament adequat i de alta
tecnologia així com especialistes en la matèria per a la interpretació de les proves practicades i diagnòstic per part
d’un expert.
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la
contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a que sigui prestat
externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017.
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

120.000 Euros

Lots:

SI ☐

NO ☒

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Per la naturalesa de l’objecte del contractes la divisió de lots no afavoreix en l’execució correcte del servei des del
punt de vista tècnic ja que es necessita el coneixement i gestió global de totes les activitats inter relacionades entre
elles.

Període d’Execució

El període d’execució previst per aquest servei es de 12 mesos (1 Any) + 1 any de pròrroga

Conclusió:

Es sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució 12 mesos i una possible pròrroga de 1 any i
amb un valor estimat del contracte (VEC) 288.000 €
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