RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA ADJUDICAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN SISTEMA DE
RADIOLOGIA DIGITAL DENTAL PANORÀMICA, 3D I TELERADIOGRAFIA PER AL SERVEI DE
RADIOLOGIA DE L’HOSPITAL DEL MAR (Exp. 367/2021-SU-PO)
Vista la resolució d’inici i aprovació de la gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de data 4
d’agost de 2021, relativa a la contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un
sistema de radiologia digital dental panoràmica, 3D i teleradiografia per al Servei de Radiologia de
l’Hospital del Mar (exp. 367/2021-SU-PO).
Vista l’acta de la Mesa de contractació del dia 23 de setembre de 2021, en la qual hi consta la preceptiva
proposta de classificació de l’oferta que continua a la licitació, d’acord amb la puntuació següent:
Puntuació
Sobre núm. 2
47,30

Licitadors
1

DIAGNOVA MEDICA, S.L.

Puntuació
Sobre núm. 3
52,00

TOTAL
99,30

Atès que en data 6 d’octubre de 2021 l’empresa DIAGNOVA MEDICA, S.L. ha donat compliment al
requeriment efectuat com a primer classificat i ha constituït la garantia definitiva de 3.747,50 € en aval
bancari, segons el que disposa l’apartat J del quadre de característiques i la clàusula 6.9 del Plec de
clàusules administratives particulars, segons el que disposa l’art. 107 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 (LCSP), i en data 7
d’octubre de 2021 ha aportat la documentació exigida en el Plec de clàusules administratives particulars
de la licitació, concretament a la clàusula 6.8.
Vist l’informe jurídic on consta la proposta de resolució de la present contractació.
De conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i l’article
150 de la LCSP.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts del Consorci, 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.- ADJUDICAR el contracte de subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un
sistema de radiologia digital dental panoràmica, 3D i teleradiografia per al Servei de Radiologia de
l’Hospital del Mar (exp. 367/2021-SU-PO), a l’empresa DIAGNOVA MEDICA, S.L. amb NIF B98434228,
per un import de 90.689,50 € (74.950,00 € + 15.739,50 €, corresponent al 21% d’IVA), atès que ha fet
l’oferta més avantatjosa per al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona tal i com es desprèn dels
informes de valoració que consten a l’expedient de contractació.
Segon.- DISPOSAR al seu favor la despesa total de 90.689,50 € (74.950,00 € + 15.739,50 €,
corresponent al 21% d’IVA) amb càrrec a la Part. 620.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona de 2021.
Tercer.- PROCEDIR a la formalització del contracte en el termini legalment establert, no més tard dels
quinze dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació al licitador.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari, adjuntant els informes de valoració, donant-li
publicitat al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).
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Barcelona, 14 d’octubre de 2021

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Servei de Contractació I Edifici FRANÇA I Planta 3ª
Passeig de la Circumval·lació, 8 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 832 I Fax 932 483 846
www.parcdesalutmar.cat

