Expedient: 20210816
Entitat: Hospital Sant Joan de Reus, SA
Tipus: subministrament
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: Compra d’equipament per al servei d’oftalmologia de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT

Vist l’informe de motivació de la Direcció del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus, de data 8 d’abril de 2021, on es justifica la necessitat
d’adquirir equipament pel servei d’oftalmologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de
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Reus.
Vist que s’han complert els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament
del

subministrament

objecte

d’aquest

contracte,

per

part

de

la

Direcció

econòmicfinancera de GINSA, AIE, que alhora exerceix les funcions d’Òrgan de Control
Intern de l’entitat, i que acredita la previsió d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’entitat de l’anualitat 2021.
Vist el plec tipus de clàusules administratives particulars dels contractes de
subministrament, procediment obert, informat favorablement per l’Assessoria jurídica del
Servei Català de la Salut en data 12 de gener de 2021, i aprovat per aquesta Gerència
en data 20 de gener de 2021.
Vist l’informe jurídic favorable del quadre de característiques emès en data 26 d’abril de
2021.
De conformitat amb allò previst als articles 116 i 117 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
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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En ús de les facultats atorgades a aquesta gerència per acord del Consell
d’Administració de l’entitat mercantil Hospital de Sant Joan de Reus Societat Anònima
(societat unipersonal) en sessió de data 7 d’octubre de 2020
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de la contractació (plec de prescripcions tècniques, quadre
de característiques i altra documentació annexa) per a la compra d’equipament
d’oftalmologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Segon.- Aprovar la despesa per a la contractació esmentada.
Tercer.- Ratificar la composició de la mesa que consta a la resolució d’incoació de
l’expedient.
Quart.- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant procediment obert, i
la seva publicació al perfil de contractant de l’entitat Hospital de Sant Joan de Reus,
SAU, allotjat a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- Vist que s’ha detectat un error en el sumatori dels preus unitaris que conformen
el pressupost de licitació, per la present s’insta a rectificar els següents imports totals:
- A l’apartat B.2 del Quadre de Característiques on diu “El valor estimat del
contracte ascendeix a 284.483 € (sense IVA)” ha de dir: “El valor estimat del
contracte ascendeix a 288.463 € (sense IVA)”.
- A l’apartat B.3 del Quadre de Característiques on diu “El pressupost base de
licitació ascendeix a 344.224,43 (IVA 21% inclòs), i desglossat per lots és el
següent (...)” ha de dir “El pressupost base de licitació ascendeix a 349.040,23
(IVA 21% inclòs), i desglossat per lots és el següent (...).”
Sisè.- Vist que s’han complert els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del subministrament objecte d’aquest contracte per l’import de 344.224,43€
(IVA 21% inclòs), a l’empara de l’assenyalat en el punt anterior, encarregar a la Direcció
econòmicfinancera de GINSA, AIE, que alhora exerceix les funcions d’Òrgan de Control
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Intern de l’entitat, que acrediti la previsió d’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’entitat de l’anualitat 2021 per l’import esmenat de 349.040,23 (IVA 21%
inclòs).
El que signo als efectes oportuns, a Reus, a la data de la signatura digital

Anton Benet Català
Gerent
Hospital de Sant Joan de Reus, SA

3/3

