Núm. d'expedient:
CS/CC00/1101279252/22/AMUP
Tipus:
Subministraments
Procediment:
Obert
Objecte:
Prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-COV-2

Resolució de modificació
Acord marc per al subministrament de prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-COV-2

Antecedents

En data 22 i 23 de desembre de 2021 es va incoar i aprovar l’expedient
CS/CC00/1101279252/22/AMUP corresponent a la contractació del subministrament de prova ràpida
per a la determinació d'antígens de SARS-COV-2 per als centres de l’Institut Català de la Salut (ICS).
En data 23 de desembre de 2021 es va publicar l’expedient de contractació, establint el dia 11 de
gener de 2022 com a termini de presentació de propostes.
En data 10 de gener de 2022 es va ampliar el termini de presentació de propostes fins al 14 de gener
de 2022, en atenció als aclariments fets a les consultes rebudes sobre la licitació.
Els serveis que assessoren a l’òrgan de contractació han detectat els següents punts dels plecs que
regeixen la contractació que és necessari modificar:
1. Error en la descripció dels articles objecte de la contractació (annex A i annex D del Plec de
prescripcions tècniques i annex 2 del Plec de clàusules administratives), sent la descripció
correcta la que s’especifica seguidament:
Codi material
10030596
10030827

Descripció modificada
Prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-CoV-2, conté cassetes per la prova,
solució tampó, hisops nasofaringis estèrils per la presa de mostra i gradeta.
Prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-CoV-2, conté cassetes per la prova,
solució tampó, hisops nasals estèrils per la presa de mostra i gradeta.

2. Punt 6 del Plec de prescripcions tècniques, es modifica de manera que on diu:
Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l’apartat 13 de l’Annex
I del RD 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb
l’etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel
fabricant).
Ha de dir:
Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l’apartat 8 de l’Annex I del RD
1662/2000, de 29 de setembre pel qual es regulen els productes sanitaris per a diagnòstic "in
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vitro", amb l’etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referencia a les dades
proporcionades pel fabricant).
3. Punt 15 de quadre de característiques del plec de clàusules administratives, es modifica de
manera que no és necessari presentar mostres en el moment de la licitació; les mostres es
podran requerir en el moment de l’avaluació tècnica si es considera necessari.

Fonaments de dret
D’acord amb el que disposen els articles 136 i 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Vist el que preveu l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, el qual
determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la
normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació
és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de
l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc
Primer. Ampliar el termini de presentació d’ofertes fins al 28 de gener de 2022, a les 14:00 hores.
Segon. Modificar els aspectes continguts en els antecedents, els qual no tenen la consideració de
modificacions essencials del contracte.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l’ICS ubicat a Plataforma de Contractació
de la Generalitat de Catalunya i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Barcelona,

Yolanda Lejardi Estévez
Directora gerent de l’Institut Català de la Salut
Exp. CS/CC00/1101279252/22/AMUP
MB/bo
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