Senyors,
Us comuniquem que l'òrgan de contractació de l’Institut Català de la Salut ha adjudicat el contracte pel
subministrament agregat de medicaments exclusius i/o no substituïbles per continuació de tractaments per als
centres de l’Institut Català de la Salut i centres adherits a aquest procediment: Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
i Consorci Parc Mar Salut a les empreses que consten a la resolució que us notifiquem i adjuntem.
En compliment d'allò que preveu l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en endavant LCSP, a la mateixa resolució us adjuntem l'informe / els informes en el/els qual/quals consta
la informació necessària corresponent a les característiques i avantatges que han estat determinants per
l’adjudicació.
D’acord amb el previst a l’article 153.3 LCSP, transcorreguts 15 dies hàbils a comptar des del dia d’enviament
d’aquesta notificació, requerirem als adjudicataris per formalitzar el contracte.
El termini anterior restarà supeditat a la possible interposició del recurs especial en matèria de contractació
contra la resolució d’adjudicació.
Pel que fa al subministraments de materials, per a cada exercici pressupostari es resoldrà una adjudicació per a
determinar la despesa prevista per als contractes basats en l’acord marc.
Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l’òrgan de contractació, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de l’enviament de la notificació sempre que la publicitat en el Perfil de
contractant de l’adjudicació s’hagi realitzat en el mateix dia.
La tramitació d’aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del Sector Públic.
Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

