Exp. TRD/18 Subs

Diligència de subsanació per esmenar errors materials detectats en la resolució signada
electrònicament el 15 de febrer de 2019, modificada per la resolució de 28 de març de
2019, d’incoació de l’expedient de contractació de l’acord marc per la prestació dels
serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit geogràfic de Catalunya (exp.
TRD/18), i en el quadre de característiques del procediment de contractació.
ANTECEDENTS DE FET:
Atès que s’ha detectat un error material en l’import del lot 2 de l’expedient de contractació
TRD/18, amb incidència en el valor estimat de contractació, que serà de 207.790.290,00 euros,
i que, per una banda, afecta l’import que consta en l’apartat segon de la resolució de 15 de
febrer de 2019, modificada per la resolució de 28 de març de 2019, per la qual s’incoa
l’expedient de contractació de l’acord marc per la prestació dels serveis sanitaris de teràpia
respiratòria a domicili en l’àmbit geogràfic de Catalunya, per un valor estimat de contractació
que era de 207.489.893,86 euros, el qual té caràcter orientatiu i no vinculant; i que, per altra
banda, afecta els imports de l’apartat B. Dades econòmiques, del quadre de característiques
del procediment de contractació, procedeix efectuar la seva subsanació.
1. RESOLUCIÓ D’INCOACIÓ DE 15 DE FEBRER DE 2019, MODIFICADA PER LA
RESOLUCIÓ DE 28 DE MARÇ DE 2019
On diu:
“RESOLC:
Segon.- Incoar l’expedient de contractació de l’acord marc per la prestació dels serveis
sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit geogràfic de Catalunya, mitjançant
tramitació ordinària i per procediment d’adjudicació obert, per un valor estimat de
contractació de 207.489.893,86 euros, que té caràcter orientatiu i no vinculant”.
Ha de dir:
RESOLC:
Segon.- Incoar l’expedient de contractació de l’acord marc per la prestació dels serveis
sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit geogràfic de Catalunya, mitjançant
tramitació ordinària i per procediment d’adjudicació obert, per un valor estimat de
contractació de 207.790.290,00 euros, que té caràcter orientatiu i no vinculant”.
2. APARTAT B. DADES ECONÒMIQUES DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
On diu:
B.2. Valor estimat de l’acord marc:
El valor estimat de la suma de tots els lots és de 207.489.893,86 euros.
Ha de dir:
B.2. Valor estimat de l’acord marc:
El valor estimat de la suma de tots els lots és de 207.790.290,00 euros.
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On diu:
B2.1 Lot adults:
Valor estimat de l’acord marc: 202.195.460,54 euros.
x
Import corresponent a les possibles modificacions (20% sobre el valor dels dos
anys de contracte): 18.381.405,50 euros.
x
Import de l’acord marc per 4 anys (pròrrogues incloses): 183.814.055,04 euros
Ha de dir:
B2.1 Lot adults:
Valor estimat de l’acord marc: 202.495.856,68 euros.
x
Import corresponent a les possibles modificacions (20% sobre el valor dels dos
anys de contracte): 18.408.714,24 euros.
x
Import de l’acord marc per 4 anys (pròrrogues incloses): 184.087.142,44 euros
On diu:
B.3 Determinació anual dels lots
B.3.1. Imports anuals dels serveis a la població adulta per lots territorials per Àrees
Bàsiques de Salut i hospitals de referència.
QUADRE LOT 2
TOTAL 5.513.558,20 €
Ha de dir:
B.3 Determinació anual dels lots
B.3.1. Imports anuals dels serveis a la població adulta per lots territorials per Àrees
Bàsiques de Salut i hospitals de referència.
QUADRE LOT 2
TOTAL 5.581.830,05 €
3. Com sigui que el valor estimat de contractació de l’acord marc té caràcter orientatiu i no
vinculant, no es considera necessària la rectificació de l’anunci de licitació publicat en el DOUE
en data 27/03/2019, i la seva correcció d’errada de 4/04/2019; per tant, els terminis previstos
inicialment no seran alterats”.
Per a què consti,
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