INFORME DE VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA
En relació a l’expedient IMI/2019004-SE-PNSPRH referent al procediment negociat sense publicitat subjecte a
regulació harmonitzada corresponent a la contractació de serveis de realització d’estudis per Tomografia per
Emissió de Positrons (PET) a la Unitat Medicina Nuclear del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que
gestiona Imatge Mèdica Intercentres, S.L., s’ha rebut del Servei de Contractació la proposició econòmica i
tècnica presentada per l’empresa següent, per procedir al seu examen:
-

PET RESEARCH CENTRE BARCELONA, S.L.

Un cop examinada la proposició econòmica i tècnica per la seva qualificació, es determina el següent:
Compleix totes les especificacions tècniques que es demanen al Plec de Prescripcions Tècniques. En
especial cal destacar que estableix el preu dels traçadors una vegada superat el topall màxim a facturar.
Proves

Preu

FDG

198,00 €

CEREBRALS

198,00 €

AMILOIDE

1.105,00 €

COLINA

825,00 €

Pel que fa a l’oferta econòmica contempla el mateix preu que el referit a la memòria justificativa per cada
prova, per tant, és correcta i cal puntuar l’oferta amb 100 punts:

Proves
FDG

Quantitat
anual
estimada

Base
Imposable

Import anual

785

488,29 €

383.307,65 €

CEREBRALS

93

235,79 €

21.928,47 €

AMILOIDE

14

1.335,79 €

18.701,06 €

COLINA

25

1.035,79 €

25.894,75 €

TOTAL

449.831,93 €

I que l’horari de disponibilitat de l’equipament és des de les 8:00h fins a les 14:00h de dilluns a divendres no festius
per tal de portar a terme les exploracions assistencials.
És per això, que es sol·licita requerir al proveïdor per tal que aporti una millora de la seva oferta d’acord amb
el que estableix l’Annex 4 del PCAP, aspectes econòmics i tècnics subjectes a negociació:
- El preu unitari per prova
- Els preus dels radiofàrmacs.
- La disponibilitat dels tècnics i de l’equipament.

Dr. Emili Martínez Miralles
Responsable de la Unitat de Medicina Nuclear
Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
Barcelona, 18 d’octubre de 2019

Passeig Marítim, 25-29 | 08003 Barcelona | Telèfon 932 483 000 | Fax 932 483 254
www.imatgemedica.cat

