RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA INICIAR i APROVAR L’EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE XERINGUES, AGULLES I
LLANCETES AMB DESTÍ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA (Exp. 001/2019-SSC-PORH)
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament successiu i continuat xeringues, agulles
i llancetes amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, segons es desprèn de
la memòria justificativa emesa per la directora d’Infermeria del CMPSB.
Atès que la Directora d’Economia ha realitzat un informe en el que exposa que realitzarà els tràmits necessaris
per tal de garantir l’existència de crèdit suficient per fer front a l’esmentada contractació.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els restants
documents que consten en el present expedient de contractació, i tenint en compte el corresponent informe
jurídic.
De conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 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.
En ús de les facultats que tinc atorgades pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, i per delegació del
Consell Rector
RESOLC
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament successiu i continuat xeringues, agulles
i llancetes amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 001/2019-SSCPORH), el qual es substanciarà per via ordinària.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, pels
quals es regirà l’esmentat procediment.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa de 308.708,07 € (258.610,64 € + 3.828,00 €, corresponent al 10% d’IVA
+ 46.269,43 €, corresponent al 21% d’IVA),, amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona de 2019, 2020 i 2021.
Quart.- ACORDAR l’obertura de la fase de licitació mitjançant procediment d’adjudicació obert subjecte a
regulació harmonitzada d’acord amb les disposicions 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.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i 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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