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SA/G2104 SA-2015-577
Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Direcció General
d’Ordenació i Regulació Sanitàries

Tipus : Serveis
Procediment : Negociat sense publicitat
Expedient : SA-2015-577
Títol : SA1701 - Contractació serveis de suport estratègic i operatiu al CCCP

Antecedents
1.Per resolució de data 25 de juny de 2015 es va iniciar l’expedient de
contractació de referència.
2.Mitjançant resolució de 3 de setembre de 2015, el director de Serveis va aprovar
la despesa i els plecs que regeixen aquesta contractació.
3.En data 15 de setembre de 2015 es va convidar a l’empresa adjudicatària a
presentar la seva oferta.
Fonaments de dret
1.S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposa l’article 151 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
2.És d’aplicació l’article 12. de la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

RESOLC:
1.Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària:
Pressupost licitació:

NEPHILA Consultoria y Gestión, SCP
Import base €
IVA €
52.500,00
11.025,00

Import adjudicació :
Termini d’execució :

47.825,00
006 Mes/os

Anualitats
2015

Import base €
47.825,00

IVA € U.orgànica
10.043,25 SA1701

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/

10.043,25

%IVA
21,00

Import total €
63.525,00

21,00

57.868,25

Posició pressupostària
D/227001300/4190/0000
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Signature
Not Verified
Digitally signed by
Gestor Electrònic
d'Expedients de
Contractació
Date: 2015.11.20
08:26:25 CET
Reason: Signatura
automàtica de còpia
autèntica
Location: Barcelona

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Francesc Xavier Rodriguez Guasch el dia 17.11.2015
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Xavier Rodríguez Guasch
Director de Serveis
d'acord amb la Resolució de 21 de març de 2001, de delegació de competències (DOGC 3356 de
27.03.2001).

Barcelona, 13 de novembre de 2015

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb
certificats del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions
tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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