R/N: SA/CP00057 SA-2021-154

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-154

Unitat
promotora

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya

Procediment

Contracte menor

Objecte

Renovació de les subscripcions de les revistes electròniques
WoltersKluwer de la Biblioteca per a l'ús dels professionals del sistema
sanitari públic en la seva pràctica diària.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

9.752,00

Valor estimat

9.752,00

Termini d'execució

Contracte Privat per Adm. Pública

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

492,08
-

10.244,08
-

11 Mesos
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Justificació de la necessitat de contractar
L'objecte del contracte menor que es proposa és la renovació de les subscripcions de les
revistes electròniques Wolters Kluwer de la Biblioteca per a l'ús dels professionals del
sistema sanitari públic en la seva pràctica diària.
La contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada per la necessitat de
subscriure el recurs electrònic que necessiten els professionals del sistema sanitari públic
de Catalunya per a la seva presa de decisions. Tal com queda explicat en l’Informe tècnic
sobre la compra i subscripció dels recursos bibliogràfics electrònics de la Biblioteca de
Ciències de la Salut de Catalunya”.
El contracte es tramita d’acord amb les normes establertes per als contractes menors, en
base al que disposa la disposició addicional 9a de la LCSP: normes especials per a la
contractació de l’accés a bases de dades i la subscripció a publicacions.

Determinació del preu del contracte
Segons els preus presentats per l’empresa Ovid Technologies S.L., segons s’indica en el
certificat d’exclusivitat presentat per l’empresa, és l’editor i distribuïdor en exclusiu del
recurs per aquesta raó no s’han pogut valorar altres ofertes.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor segons el que s’estableix a la disposició addicional novena: normes
especials per a la contractació de l’accés a bases de dades i la subscripció a publicacions
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/UE, de 26 de febrer de 2014.
Segons aquesta disposició addicional, al GEEC es tramita com a contracte menor privat
per a l’administració pública per a subscripció/accessos a BBDD..

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

9.752,00

492,08

SA0103

D/670000100/1210/0000

Montserrat Sagalés Torra
Sub-directora general d’Organització i Serveis
Direcció de Serveis

Xavier Rodríguez i Guasch
Director de Serveis
Departament de Salut
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