RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA PRORROGAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU i CONTINUAT DE CAPÇALS PER A RASURADORES
QUIRÚRGIQUES AMB DESTÍ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA (EXP. 407/2017-SSC-PNSP)
En data 21 d’octubre de 2019 la directora d’Infermeria del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona va
proposar la pròrroga per un termini de 2 anys, a partir del 29 de desembre de 2019 fins al 28 de desembre
de 2021, o fins que es formalitzi la nova contractació, del contracte del subministrament successiu i
continuat de capçals per a rasuradores quirúrgiques amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, subscrit en data 29 de desembre de 2017 amb l’empresa 3M ESPAÑA, S.A.
Atès que en data 19/11/2019 es va donar audiència al contractista per tal d’informar-lo de la proposta de
pròrroga, i en el termini atorgat a tal efecte aquest ha donat seva conformitat i ha aportat la documentació
requerida.
Atès que el pressupost de la pròrroga del contracte és de 58.080,00 € (48.000,00 €+ 10.080,00 €
corresponent al 21% d’IVA) aplicant la despesa amb càrrec a la Part. 221.0089 del Press. 2019, 2020 i
2021. Quant als anys 2020 i 2021 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat
i suficient pel compliment d’aquest contracte als esmentats exercicis.
Atès que es tracta d’una pròrroga continuarà vigent la garantia que van constituir en adjudicar-se el
contracte i no es retornarà fins que hagi finalitzat la vigència de la mateixa.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’establert a la clàusula 6 del Plec
de clàusules administratives particulars de la licitació que regeix aquesta contractació.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els restants
documents que consten en el present expedient de contractació, i tenint en compte el corresponent informe
jurídic.
Ates que d’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n), el Consell Rector té atribuïda la funció
d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici de la mateixa en la gerència per a
expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer. PRORROGAR per un termini de 2 anys, a partir del 29 de desembre de 2019 fins al 28 de
desembre de 2021, o fins que es formalitzi la nova contractació, el contracte del subministrament successiu
i continuat de capçals per a rasuradores quirúrgiques amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona (exp. 407/2017-SSC-PNSP), subscrit en data 29 de desembre de 2017 entre el
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’empresa 3M ESPAÑA, S.A. per l’import de 58.080,00 €
(48.000,00 €+ 10.080,00 € corresponent al 21% d’IVA), amb el desglossament següent:
Capçals per rasuradores quirúrgiques

Codi

EEA024

Quantitat
anual

Descripció

Capçals per rasuradores
quirúrgiques
TOTAL

12.000

Preu Unitari
d’adjudicació
IVA
exclòs

IVA
inclòs

2,0000 €

2,4200 €

Import 2 anys
IVA exclòs

21% IVA

IVA inclòs

48.000,00 €

10.080,00 €

58.080,00 €

48.000,00 €

10.080,00 €

58.080,00 €
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Segon. APROVAR la despesa de 58.080,00 € (48.000,00 €+ 10.080,00 € corresponent al 21% d’IVA)
aplicant la despesa amb càrrec a la Part. 221.0089 del Press. 2019, 2020 i 2021. Quant als anys 2020 i
2021 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment
d’aquest contracte als esmentats exercicis.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al contractista, tot indicant que en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de la notificació de la present resolució, haurà de formalitzar la pròrroga de l’esmentat
contracte.

Olga Pané i Mena
GERENT
Barcelona, 29 de novembre de 2019
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