Núm. d'expedient:

CS/CC00/1100715875/18/PSS

Tipus:
Subministraments
Procediment:
Obert simplificat
Òrgan gestor
Gerència de compres
Objecte:
acord marc amb un únic proveïdor
per lot per al subministrament agregat d'un equip per a
la detecció i quantificació de l'al·lel JAK2 V617F en
ADN genòmic, 24 determinacions per als centres de
l'Institut Català de la Salut

INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Acord marc amb un únic proveïdor per lot per al subministrament agregat d'un equip per a la
detecció i quantificació de l'al·lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions per als
centres de l'Institut Català de la Salut

És del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins institucionals de l’Institut Català
de la Salut, la contractació del subministrament objecte de la contractació.
Pel correcte funcionament dels hospitals i centres d’atenció primària, és a dir, per a la correcta
prestació de l’activitat assistencial encomanada als mateixos, és necessari disposar d'un equip
per a la detecció i quantificació de l'al·lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions per
als centres de l'Institut Català de la Salut.
La naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir amb aquest contracte així com
l’objecte i contingut per satisfer-les estan detallades a l’Annex 1 del present Informe.
El procediment d'adjudicació serà l'obert, d’acord amb el que disposa l’article 159.6 en relació
amb l’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de tal
forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors; i s'adjudicarà d’acord amb les normes
previstes a l’article 221.3 per a l’adjudicació de contractes basats en Acords marc conclosos
amb una única empresa. L’elecció d’aquest procediment ha estat fruit de la voluntat de l’òrgan
de contractació de promoure al màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la
naturalesa de l’objecte del contracte.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el AMUP-S-PSS01-18, aprovat per l'Assessoria Jurídica de l'ICS en data 26 de març de 2018.
Els criteris d'adjudicació, informats favorablement per l'Assessoria Jurídica són criteris de
valoració automàtica i es troben recollits a l'annex 5 del Plec de clàusules administratives
particulars. La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor relació qualitat preu
en l’adjudicació del contracte i això fent servir criteris econòmics i qualitatius.
Tots ells estan vinculats a l’objecte del contracte i formulats de manera objectiva, respectant en
tot moment els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
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En aquest cas el preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació, ja que, com preveu l’article
145.3 f) correspon a un contracte de subministraments en el que els productes que s’han
d’adquirir estan perfectament definits i no és possible variar els terminis de lliurament ni
introduir modificacions de cap classe en el contracte.
Aquesta contractació té un pressupost base de licitació pels 12 mesos previstos de durada del
contracte de 25.923,04 euros IVA inclòs (21.424,00 euros IVA exclòs) i un valor estimat de
contracte de 33.921,33 euros IVA exclòs, atenent a la possible pròrroga del contracte de 7
mesos i les possibles modificacions previstes.
Amb aquest termini fixat per a la pròrroga aconseguim un equilibri, donant compliment a la
Instrucció 1/14 de l’Oficina d’Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya per garantir la concurrència entre els diversos operadors econòmics per una
banda, i motivant als licitadors fent que la contractació sigui més atractiva des del punt de vista
econòmic, per l’altra.

Barcelona,

Exp. CS/CC00/1100715875/18/PSS
MB/sn
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ANNEX 1: NECESSITATS DEL CONTRACTE
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Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/CC00/1100715875/18/PSS

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'EQUIP PER A LA DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE L'AL·LEL JAK2 V617F EN ADN GENÒMIC
Equip detec i quantifal·lel JAK2 V617F
Partida: 000000
Lot: 001

Article
10019397

Descripció
Equip per a la detecció
i quantificació de l'al
· lel JAK2 V617F en ADN
genòmic, 24
determinacions.

Mesura
UNI

Quantitat
16,000

1/1

Preu amb iva

Preu sense iva

1.620,190000

1.339,000000

Import amb IVA

Imp.sense IVA

25.923,04

Total partida amb iva:
Total partida sense iva:

25.923,04
21.424,00

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

25.923,04
21.424,00

Total expedient amb iva:
Total expedient sense iva:

25.923,04
21.424,00

27.06.2018

21.424,00

Id IVA
21

