En Francesc Luque López, com a Director d’Economia i Serveis del Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí, d'acord amb les facultats delegades pel Consell de
Govern als efectes de procedir a l’adjudicació de l'expedient número 21SM0024P,
convocat per procediment obert per a contractar el subministrament de EQUIPS
INFUSIÓ ELASTÒMERS, pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
Atès l’expedient de contractació amb la documentació que l’integra.
Atès la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació a favor de la millor oferta,
així com la documentació aportada pels licitadors que realitzen aquesta oferta dins
del termini fixat.
Atès que les empreses proposades per a l’adjudicació compleixen amb els requisits
de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l’Administració, a data de
finalització del termini de presentació de les proposicions d’aquest procediment.
Atès la necessitat de disposar de l'esmentat subministrament per a poder realitzar
correctament l'activitat del CCSPT.
D’acord amb el que disposen els articles 150, 151, 153 i 155 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, i l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regeixen la present contractació.

HE RESOLT:
PRIMER.- Adjudicar el contracte tramitat mitjançant procediment obert per a la
contractació del subministrament de EQUIPS INFUSIÓ ELASTÒMERS, expedient
número 21SM0024P, pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, tal i com a
continuació es detalla:

LOT

LICITADOR

ENTITAT

EXERCICI

ÚNIC

Baxter, S.L.

CCSPT

2022

IMPORT
(IVA exclòs)
141.945,00 €

SEGON.- Notificar la present resolució a tots els licitadors, amb les característiques i
avantatges de la proposició presentada per l’adjudicatari determinant de que s’hagi
seleccionat la seva oferta com la millor oferta. Procedir a publicar-la en el perfil del
contractant del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí a la Plataforma electrònica
de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini màxim fixat a la
clàusula 22.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars Tipus que regeixen la
contractació procedeix a la formalització del corresponent contracte.
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QUART.- Contra l’adjudicació els interessats podran interposar potestativament
recurs especial en matèria de contractació, en el termini de quinze dies hàbils
comptadors des del dia següent a la notificació de la present resolució, de
conformitat amb l’establert a l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
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