Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

ANUNCI

D’ADJUDICACIÓ

DEL

CONTRACTE

DE

SUBMINISTRAMENT

I

INSTAL•LACIÓ,

PERSONALITZACIÓ, POSTA EN MARXA, FORMACIÓ I SUPORT TÈCNIC DEL SISTEMA DE GESTIÓ
DE MANTENIMENT AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I SANT PAU - EXP. OBE 19/310

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
b) Número d'expedient: OBE 19/310

2. Objecte del contracte
a)

Subministrament i instal·lació, personalització, posta en marxa, formació i suport tècnic del Sistema
de Gestió de Manteniment per a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau

b)

Data de l’anunci de licitació: Anunci publicat en la Plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya el 01/10/2019

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert.

4. Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 71.404,96 € (IVA exclòs)
Pressupost de licitació: 72.000,00 € (IVA inclòs)

5. Adjudicació
a) Data d’adjudicació: 21 de febrer de 2020
b) Adjudicatari: TEST TECNOLOGIA DE SISTEMAS S.L.U. amb CIF B59310813
c) Preu d’adjudicació: Veure preus publicats a la plataforma de contractació
d) Termini d’execució: 5 anys a partir de la formalització del contracte

6. Formalització del contracte:
Es preveu formalitzar el contracte dins del termini de 15 dies hàbils següents al que es realitzi la
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats
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Barcelona, 21 de febrer de 2020

Mireia Barroso
Lletrada, Cap de la Unitat de Contractació i Assessora legal

Si així ho disposa el punt X del Quadre de característiques, contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò que estableixen els articles 44 i següents de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar a partir del dia
següent a la recepció de la present notificació d’acord amb allò disposat en l’article 50.1 de la LCSP. L’òrgan encarregat de la resolució
del recurs és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per a la interposició del recurs s’hauran de seguir els tràmits establerts
als articles 51 i 56 de la LCSP. El lloc de presentació de l’escrit d’interposició del recurs serà, respecte de la Fundació de Gestió
Sanitària, la Unitat de Contractació –Carrer de Sant Antoni Maria Claret, número 167 (pavelló de Sant Antoni) de Barcelona. Contra
aquest acord igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en el termini de dos (2) mesos a comptar des del dia següent a la notificació
del present acord.

Si el punt X del Quadre de característiques ho disposa altrament, contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs d’alçada de conformitat amb allò que estableix l’article 47 de la LCSP, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia
següent a la recepció de la present notificació davant de l’òrgan superior jeràrquic de l’autor de l’acte que s’impugna. El recurs podrà
interposar-se davant de l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugni o davant del competent per a resoldre’l.
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