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Subministraments
Obert
Unitat de compres i contractació
Òrgan gestor:
administrativa
Objecte: Subministrament de l’equipament de
monitorització de crítics per a la Unitat de Medicina
Intensiva de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta.
.
INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE
Subministrament de l’equipament de XXXXX
monitorització de crítics per a la Unitat de Medicina Intensiva de
l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Donat que l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha de renovar els monitors de
crítics, cal la contractació per aquest eexercici 2019 del subministrament, instal·lació i integració
de 20 monitors de crítics, amb els corresponents mòduls d’adquisició, mòdul de transport,
transductors juntament amb tot l’equipament, tant físic com virtual, de centralització i gestió de
la informació ja que sense aquest material no es pot portar a terme de manera òptima l’activitat
assistencial de la Unitat de Medicina Intensiva d e l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta.
El procediment d'adjudicació serà l'obert, d’acord amb el que disposa l’article 156 i ss 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.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el SUB-P0-0118, aprovat mitjançant Resolució de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut de data
26 de març de 2018.
La contractació no s'ha dividit en lots ja que cal que tot el material objecte de la contractació
sigui subministrat per la mateixa empresa i que els 20 monitors siguin iguals.
Els criteris de solvència econòmica i financera, la tècnica o professional i les condicions
especials d’execució requerits a la licitació estan especificats al quadre de característiques del
Plec de clàusules administratives. S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar
que són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i
tècnics suficients per donar resposta al gran volum que l’hospital demanda al mercat atès el
seu tamany, i com a centre de referència de les comarques de Girona.
Els criteris d’adjudicació, informats favorablement per l’Assessoria Jurídica, són criteris de
valoració automàtica i criteris sotmesos a judici de valor 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,
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respectant en tot moment els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i
proporcionalitat.
Aquesta contractació té un pressupost base de licitació de 300.000 € IVA inclòs 247.933,89 €
IVA exclòs) i un valor estimat de contracte de 247.933,89 euros IVA exclòs,.

Girona,
Per autorització del Director gerent de l’Institut
Català de la Salut de data 12 de juny de 2018
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Salvador Bartrolí i Jordà
Director Econòmic Financer
Territorial de Girona de l’Institut Català de la Salut
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