Exp. 2021-50
Tipus: subministraments
Procediment: Contractació basada d’acord marc
Objecte: Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de manteniment
integral post garantia de l’equipament d’alta tecnologia per a la unitat d’angioradiologia de
l’Hospital Clínic de Barcelona per a la realització de procediments intervencionistes
vasculars i no vasculars (angiògraf monoplà i angiògraf biplà)
Promotor: Centre de diagnòstic per la Imatge (CDI)

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Atès l’informe de proposta d’adjudicació emès pels serveis tècnics de l’expedient del
contracte de subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de
manteniment integral post garantia de l’equipament d’alta tecnologia per a la unitat
d’angioradiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona per a la realització de procediments
intervencionistes vasculars i no vasculars (angiògraf monoplà i angiògraf biplà)
Vist que el licitador ha aportat dins del termini fixat la documentació que els ha estat
requerida.
Vist que s’han complert els tràmits necessaris per a l’adjudicació del contracte.
D’acord amb el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i el Plec de clàusules administratives
particulars d’aquesta contractació.
En virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en sessió de data 21
de desembre de 2015 com a òrgan de contractació,

RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte esmentat a d’alt a l’empresa segons el següent detall i
annex a aquesta resolució, i amb els termes que consten a la seva oferta:
-

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U:
-

Total: 2.120.000,00 euros IVA exclòs i 2.565.200 euros amb IVA inclòs.

Segon.- Notificar la present resolució als adjudicataris.
Tercer.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.
Quart.- Tal i com s’estableix a la clàusula Catorzena del PCAP que regeix el procediment
del present contracte basat i l’article 153.1 de la LCSP, no serà precís la posterior
formalització contractual, actuant i produint els mateixos efectes com a tal la present
resolució d’adjudicació.

Cinquè.- De conformitat amb l’establert a l’article 44 i següents de la Llei de Contractes del
Sector Públic, contra aquesta resolució podeu interposar un recurs especial en matèria de
contractació davant de l’òrgan de contractació o de l’òrgan competent per a la resolució del
recurs en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la
resolució.

Barcelona, 8 d’abril de 2021

Josep Mª Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)
El signant certifica que, a tots els efectes, la data de validesa d’aquest document és la que figura en
el propi document

ANNEX DE CLÀUSULES PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Primera. Constitueix objecte d’aquesta contractació el subministrament, instal·lació,
posada en funcionament i servei de manteniment integral post garantia de l’equipament
d’alta tecnologia per a la unitat d’angioradiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona per a la
realització de procediments intervencionistes vasculars i no vasculars (angiògraf monoplà i
angiògraf biplà).
Segona. L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar i executar el servei de
manteniment objecte d’aquesta contractació, pels imports que s’hi indiquen, amb estricta
subjecció a aquesta adjudicació, al plec de clàusules particulars i al plec de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació basada i segons les condicions establertes a
l’Acord Marc:
-

Subministrament de l’equipament: 1.000.000.-€ sense IVA inclòs i de 1.210.000.-€
amb IVA inclòs.
Servei de manteniment: 1.120.000.-€ sense IVA inclòs i de 1.355.200 amb IVA
inclòs.

Tercera. Es preveu una durada de 120 mesos a partir del dia següent al de l’acceptació de
l’adjudicació per part de l’empresa adjudicatària, i no es preveuen pròrrogues. L’execució
del contracte es regeix pels següents terminis:
-

Els equipaments s’hauran de lliurar abans del 30 d’abril de 2021, i en els lloc que
indiqui el responsable del contracte.

-

El termini de garantia dels equips, inclosos els seus sistemes addicionals,
components, accessoris, programari i integració amb el sistema informàtic existent,
s’iniciarà a partir de la seva recepció i instal·lació i, en tot cas, una vegada
l’empresa adjudicatària realitzi la prova o test d’acceptació tècnica indicada a
l’apartat 4.3, condicions de recepció dels equips, del Plec de Prescripcions
Tècniques, i es signi l’acta de recepció dels equips.

Quarta. El lliuraments i l’execució del contracte s’han de dur a terme d’acord amb el que
estableix el plec de clàusules administratives i el plec de clàusules tècniques.

