R/N: SA/CP00037 SA-2021-280

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-280

Unitat
promotora

Subdirecció General de Vigilància i Resposta d’Emergències a la Salut
Pública

Procediment

Contracte menor

Objecte

Compra de medicació antituberculosa Rimstar al laboratori Sandoz per a la
distribució a provisors de tractament directament observats i malalts amb
problemes d'adherència econòmiques.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

14.989,68

Valor estimat

14.989,68

Termini d'execució

Contracte Públic

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

599,59
-

15.589,27
-

11 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar

Compra de medicació antituberculosa Rimstar al laboratori Sandoz per a la distribució a
provisors de tractament directament observat i malalts amb problemes d’adherència per raons
econòmiques
S’adjunta informe justificatiu de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública.
L’objecte del contracte menor que es proposa és : Compra del fàrmac Rimstar al laboratori
Sandoz. Aquest objecte no s’està alterant per evitat l’aplicació de les regles generals de
contractació.
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En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contracte menor amb idèntic
objecte i destinatari durant tres anys consecutius per import superior a 5.000 euros, IVA
exclòs, previst en l'article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
El motiu pels qual s'adjudica al mateix adjudicatari és: la compra del fàrmac Rimstar només
el comercialitza a Espanya el laboratori Sandoz.
Adjuntem certificat de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) on es certifica que és l’únic laboratori.

Determinació del preu del contracte
Segons pressupost

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

14.989,68

599,59

SA1405

D/221008900/4140/0000

Josep Maria Argimon i Pallàs
Secretari de Salut Pública
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