RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL
PROCEDIMENT NEGOCIAT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA REFERENT A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REALITZACIÓ D’ESTUDIS PER TOMOGRAFIA PER
EMISSIÓ DE POSITRONS (PET) A LA UNITAT DE MEDICINA NUCLEAR DEL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA, QUE GESTIONA IMATGE MÈDICA INTERCENTRES S.L.
(EXP. IMI/2019004-SE-PNSPRH)
En data 15 de juliol de 2019 la Consellera delegada d’Imatge Mêdica Intercentres, S.L. va autoritzar
iniciar i aprovar la contractació dels serveis de realització d’estudis per tomografia per emissió de
positrons (PET) a la Unitat de Medicina Nuclear del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que
gestiona Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
En data 24 de juliol de 2019 l’empresa PET RESEARCH CENTRE BARCELONA, S.L. va presentar
proposta de forma telemàtica per participar en l’esmentat procediment.
Examinada la documentació administrativa aportada per l’empresa esmentada i realitzat el requeriment
corresponent, aquesta es va considerar correcta i suficient, i es va procedir a traslladar la documentació
relativa a l’oferta tècnica i econòmica als tècnics de l’IMI, per a la seva valoració.
Atès l’informe de data 18 d’octubre de 2019 per part del responsable de la Unitat de Medicina Nuclear,
en què exposa que examinada la documentació presentada per l’empresa PET RESEARCH CENTRE
BARCELONA, S.L., reuneix les condiciones tècniques sol·licitades en el Plec de prescripcions
tècniques que regeixen aquesta contractació satisfent les necessitats previstes a l’objecte de la
licitació. El preu ofert és igual al de sortida, tot indicant que aquesta oferta s’ajusta al pressupost de
la licitació i es considera que satisfà les necessitats previstes a l’objecte de la licitació, no obstant
això es proposa continuar amb el procés de negociació.
Fet el corresponent requeriment de millora de l’oferta, de conformitat amb l’Annex 4 del PCAP,
l’empresa PET RESEARCH CENTRE BARCELONA, S.L. va respondre en temps i forma, procedintse a traslladar la resposta al responsable de la Unitat de Medicina Nuclear per a la seva valoració i
aportant la documentació requerida signada electrònicament.
Atès l’informe de data 4 de novembre de 2019 per part del responsable de la Unitat de Medicina Nuclear,
en què exposa els aspectes subjectes a negociació que no han estat millorats respecte a l’oferta inicial
presentada, tot indicant que l’empresa no presenta noves millores perquè entén que l’oferta
presentada en el seu punt 5, ja recollia totes les millores que poden oferir al plec tècnic. Per tant,
l’esmentada proposta obté un total de 100 punts i es proposa l’adjudicació del contracte a la proposta
presentada per l’empresa PET RESEARCH CENTRE BARCELONA, S.L. per l’import de 999.663,86€
€ (exempt d’IVA).
Vista la resolució per la qual s’acorda aprovar la classificació de data 8 de novembre en la que es
requereix a l’empresa PET RESEARCH CENTRE BARCELONA, S.L. amb B-67446625, perquè en
el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en què hagi rebut aquest
requeriment, PRESENTI en el Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
(Passeig de la Circumval·lació 8, planta 3ª, 08003 Barcelona) la documentació exigida en el Plec de
clàusules administratives particulars de la licitació, concretament a la clàusula 6.8 i la documentació
relativa a la solvència addicional específica que consta en l’Annex 9: Autorització administrativa per
al desenvolupament d’activitat de Medicina Nuclear, així com que constitueixi la garantia de
49.983,19€ consistent en el 5% de l’import d’adjudicació (exempt d’IVA) de conformitat amb l’art. 107
de la LCSP, s’informa que exhaurit el termini establert l’empresa PET RESEARCH CENTRE
BARCELONA, S.L. no va presentar la documentació exigida ni va constituir la garantia definitiva, en
temps i forma.
De conformitat amb el que disposa l’art. 109 de la LCSP, de no complir aquest requisit per causes
imputables al licitador, no s’efectuarà l’adjudicació al seu favor i en conseqüència tal i com estableix
en l’article 150 de la LCSP, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.
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En ús de les facultats que tinc atorgades per Imatge Mèdica Intercentres, S.L.,
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte de serveis de realització d’estudis per
tomografia per emissió de positrons (PET) a la Unitat de Medicina Nuclear del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, que gestiona Imatge Mèdica Intercentres, S.L. (exp. IMI/2019004-SE-PNSPRH),
per manca d’ofertes que compleixin als criteris establerts als plecs de la licitació i d’acord amb allò
establert a l’article 150.3 de la LCSP que indica que “No es pot declarar deserta una licitació quan
existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec”,
a sensu contrario.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa presentada al procediment, adjuntant l’informe
de valoració.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i al Perfil del
contractant d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L. dins de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).

Olga Pané
Consellera delegada
Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
Barcelona, 14 de gener de 2020
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