R/N: SA/CP00037 SA-2021-461

Informe justificatiu
Expedient:

SA-2021-461

Unitat
promotora:

Sub-direcció General de Promoció de la Salut

Procediment:

Contracte menor

Objecte:

SA1403 - Adquisició de 400 dosis de immunoglobulines anti-hepatitis B
nadons

Modalitat:

Tipus:

Contracte Públic

Subministraments

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Pressupost licitació

9.320,00

372,80

9.692,80

Valor estimat

9.320,00

Termini d'execució

-

-

9 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
L’objecte d’aquesta contractació és l’adquisició de 400 d’immunoglubilines anti-hepatitis B per
a nadons, les quals el Departament de Salut adquireix per a:
-

La prevenció de la infecció d’hepatitis B en els nadons nascuts de mares portadores
positives de l’antigen de superfície de l’hepatitis B dins les seves primeres 12 hores de
vida juntament amb 1 dosi de vacuna anti-hepatitis B pediàtrica.

-

La profilaxi postexposició en els casos d’exposició percutània o mucosa a sang que
podria ser positiva a l’antigen HBs i contacte sexual amb una persona malalta o
portadora del virus de l’hepatitis B.

En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb idèntic
objecte i destinatari durant tres anys consecutius 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. Els motiu pel qual s'adjudica al mateix adjudicatari és que l’empresa
GRIFOLS és l’única que comercialitza un producte d’ús humà que conté immunoglobulina
anti-hepatitis B (dosi pediàtrica): Igantibe 200, tal i com consta al certificat emès per l’Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en data 4 de març de 2021.
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Determinació del preu del contracte
Segons oferta econòmica
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Procediment menor

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

9.320,00

372,80

SA1403

D/221000500/4140/0000

Josep Maria Argimon
Secretari de Salut Pública
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