Resolució de contracte
CS/CC00/1101279344/21/CMUI

Antecedents

En data 23.12.2021 es va dictar resolució de la contractació d’emergència número
CS/CC00/1101279344/21/CMUI per tal de cobrir les necessitats que consten a l’annex 1 amb
l’empresa ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE, SL; es va signar el contracte d’emergència amb
data final de vigència 31/12/2021.
La contractació tenia com a finalitat cobrir les necessitats que a l’annex s’hi estableix en el context
d'alerta sanitària degut a la pandèmia del coronavirus (COVID-19) que genera riscos sobre la salut
pública i en el que la prioritat ha de ser la de garantir la salut dels ciutadans i ciutadanes.
Aquesta necessitat s’ha vist revisada en moments posteriors ja que les quantitats contractades no han
estat lliurades. Per aquest motiu, d’acord amb la clàusula setena del contracte es procedeix a la
resolució del contracte.

Fonaments de dret
D’acord amb els articles 16 i 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

D'acord amb la disposició transitòria del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

Vist el que preveu l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut.

Resolc

Primer. Acordar la resolució del contracte d’emergència CS/CC00/1101279344/21/CMUI pels motius
assenyalats als antecedents administratius.

Resolució desistiment

Segon.- Comunicar a/ls licitador/s aquesta resolució i publicar-la al Perfil de contractant de l’ICS ubicat
a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Yolanda Lejardi Estévez
Directora gerent de l’Institut Català de la Salut
Exp. CS/CC00/1101279344/21/CMUI
MB/

Resolució desistiment

ANNEX 1

Resolució desistiment

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa
Concurs: 1101279344
Lot: 000
Partida:000000
Empresa: B58882952 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE
Article Descricpió
10030827

Prova ràpida per a la determinació
d'antígens de SARS-CoV-2, 25
determinacions. Conté : 25 cassetes,
solució tampó 0,9mL, 1 hisop de control
positiu, 1hisop de control negatiu, 25
hisops nasals estèrils, 1 gradeta

C.Barres

Quant

100.000,000

Preu amb IVA
Preu sense IVA
3,100000
3,100000

Imp amb IVA
Imp sense IVA
310.000,00
310.000,00

Id.IVA
0

Refe

Marca

41FK11

TOTAL AMB IVA:
TOTAL SENSE IVA:

1/1

Mod

22.12.2021

310.000,00
310.000,00

