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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que per resolució de data 28 de novembre de 2019 es va aprovar l’expedient per a la contractació
del servei per a la realització de proves de ressonància magnètica oberta per a la població de referència
del centre IDI Terres de l’Ebre;
D’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regula la contractació esmentada;
Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari;
Vistes les ofertes presentades, l’informe de valoració de les ofertes de data 22 de gener de 2020 que ha
elaborat la Directora de Planificació Operativa;
Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació, i el requeriment efectuat al millor classificat;
Vist que el licitador esmentat ha presentat la documentació requerida en temps i forma;

Resolc
Primer.- Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de data 22 de gener de 2020
en el que es motiva l’adjudicació del contracte.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu de la contractació del servei de realització de proves de
ressonància magnètica oberta per a la població de referència del centre IDI Terres de l’Ebre, a l’empresa
Centre Mèdic Diagnòstic Alomar-Tarragona, SL amb NIF B43876440, per un import màxim de 67.500,00
euros sense IVA, subjecte als preus unitaris de 110,00 euros per proves sense contrast de RMN
Musculoesqueletic i Neuro i 150,00 euros per proves amb contrast del mateix tipus (RMN
Musculoesqueletic i Neuro).
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT Núm. PN-SR-IDI-2019-007, PROCEDIMENT NEGOCIAT
PER EXCLUSIVITAT PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA OBERTA PER
A LA POBLACIÓ DE REFERÈNCIA DEL CENTRE IDI TERRES DE L’EBRE.
Vist que ha presentat proposició l’empresa CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR TARRAGONA, SL
en temps i forma;
Vist que l’empresa licitadora ha presentat correctament la documentació continguda al sobre A del
present procediment de contractació;
Vist que les característiques i les cobertures de l’oferta tècnica de l’empresa CENTRE MÈDIC
DIAGNÒSTIC ALOMAR TARRAGONA, SL s’ajusta als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules
administratives particulars requerits en aquest expedient.
L’import de l’oferta no excedeix el preu màxim de licitació.
Es va enviar carta de negociació a l’empresa CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR referent a la
proposta econòmica, en data 16 de gener, i aquesta ha millorat la seva oferta econòmica (respecte
el preu unitari màxim per prova (RM) de 150,00 euros) tal i com es descriu a continuació:
110,00 euros per proves sense contrast de RMN Musculoesqueletic i Neuro
150,00 euros per proves amb contrast del mateix tipus (RMN Musculoesqueletic i Neuro)

L’empresa licitadora ha obtingut la següent puntuació total d’acord amb els criteris d’adjudicació:
Proposta Econòmica

EMPRESES

Requisits
mínims

Unitats

Import total màxim
(IVA exclòs)

Import total anual
ofertat (IVA exclòs)

Centre Mèdic Diagnòstic
Alomar Tarragona, SL

SI

450

67.500,00 €

67.500,00 €

Valoració oferta econòmica: 100 punts.
D’acord amb el que s’ha exposat el sotasignat proposa a l’Òrgan de Contractació que el servei per a
la realització de proves de ressonància magnètica oberta per a la població de referència del centre
IDI Terres de l’Ebre. Inclou l’emissió de l’informe que serà realitzat per part dels professionals de
l’empresa adjudicatària. Servei en torn diürn (de 08:00 h a 22:00 h), els dies laborables de cada any
s’adjudiqui a l’empresa CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR-TARRAGONA, SL per un import
màxim de 67.500,00 euros (IVA exclòs), subjecte als preus unitaris de 110,00 euros per proves sense
contrast de RMN Musculoesqueletic i Neuro i 150,00 euros per proves amb contrast del mateix tipus
(RMN Musculoesqueletic i Neuro), d’acord amb l’oferta tècnica i econòmica presentada amb número
PN-SR-IDI-2019-007 per ser l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.
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La proposta d’adjudicació ha estat adoptada per unanimitat dels membres de l’equip tècnic
encarregat de la valoració.
La present proposta d’adjudicació queda condicionada al fet que el futur adjudicatari, en el termini
que s’assenyali en la notificació i previ a la formalització realitzi les actuacions que se li indiquin, sense
les quals no tindrà efectes aquesta adjudicació, ni el portarà a terme la formalització al seu favor.

Adjunta a Gerència
Directora de Planificació Operativa
Institut de Diagnòstic per la Imatge

