RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA PRORROGAR LA CONTRACTACIÓ BASADA EN L’ACORD
MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS EXCLUSIUS I/O NO SUBSTITUÏBLES
TRAMITAT PER L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (Exp. ICS CS/CC00/1100761927/19/PNSP i PSMar
268/2019-AM-CB3-P)
Vista la formalització de l’Acord de Contractació conjunta per al subministrament agregat de medicaments
exclusius i/o no substituïbles per als centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (CMPSB) i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).
Vista la resolució d’incoació i aprovació de l’expedient per part del director gerent de l’ICS de l’Acord Marc
per al subministrament agregat de medicaments exclusius i/o no substituïbles pels centres de l’Institut Català
de la Salut (ICS) i centres adherits, per una durada de 7 mesos i per un valor estimat del contracte de
56.434.203,23 euros (inclou la possible pròrroga de 24 mesos de la contractació), expedient ICS
CS/CC00/1100761927/19/PNSP i PSMar 268/2019-AM-CB, i mitjançant un procediment negociat sense
publicitat per raons tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 168.a.2n.i l’article 221.4 de la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic.
El director gerent de l’ICS va prendre la resolució d’adjudicació de l’esmentat Acord marc per al
subministrament agregat de medicaments exclusius i/o no substituïbles pels centres de l’Institut Català de la
Salut i centres adherits, Parc de Salut Mar (PSMAR) i Institut d’Assistència Sanitària (IAS), a les empreses i
pels imports unitaris que figuren en l’annex 1 de l’esmentada resolució, pels motius indicats a l’annex 2 de la
mateixa, pel període comprés entre el 22 de juliol de 2019 i el 31 des desembre de 2019, i acorda el
desistiment del procediment dels articles que consten a l’annex 3 de l’esmentada resolució i declara deserta
la contractació dels lots/articles que consten a l’annex 4 de la mateixa resolució. El CMPSB va procedir a
realitzar la contractació basada corresponent.
Atès que en data 18 de desembre de 2019 es va publicar la proposta del cap de l’Àrea de Compres de
Materials de l’ICS per a la pròrroga dels contractes administratius l’objecte dels quals és el subministrament
agregat de medicaments exclusius i/o no substituïbles per als centres de l’Institut Català de la Salut, per al
període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i per un import total estimat de
19.215.862,80 euros (IVA exclòs) i 19.985.873,49 euros (IVA inclòs), a les empreses i pels preus unitaris
que es detallen a la resolució d’aprovació de la pròrroga, el CMPSB va procedir a realitzar la contractació
basada corresponent.
Atès que en data 27 d’octubre de 2020 es va publicar la proposta del cap de l’Àrea de Compres de Materials
de l’ICS per a la pròrroga dels contractes administratius l’objecte dels quals és el subministrament agregat
de medicaments exclusius i/o no substituïbles per als centres de l’Institut Català de la Salut, per al període
comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, o fins que entri en vigor la nova
contractació i per un import total estimat de 26.050.934,33 euros (IVA exclòs) i 27.094.390,19 euros (IVA
inclòs), a les empreses i pels preus unitaris que es detallen a la resolució d’aprovació de la pròrroga, el
CMPSB va procedir a realitzar la contractació basada corresponent.
Atès que en data 26 d’octubre de 2021 s’ha publicat l’informe proposta del cap de l’Àrea de Compres de
Materials de l’ICS per a la pròrroga dels contractes basats en l’acord marc l’objecte dels quals és el
subministrament agregat de medicaments exclusius i/o no substituïbles-complementari per als centres de
l’Institut Català de la Salut, per al període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022,
o fins que entri en vigor la nova contractació, a les empreses i pels preus unitaris que es detallen a la
resolució d’aprovació de la pròrroga, d’acord amb allò que estableix l’article 29 de la LCSP.
Atesa la memòria justificativa de data 25 de novembre de 2021 emesa per la cap del Servei de Farmàcia del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en l’annex de la qual es consigna els productes, els preus unitaris
i els adjudicataris per a la present per a la present pròrroga de la contractació basada, i que la durada de
l’esmentada serà de 9 mesos d’acord amb allò que estableixen l’article 219.3 de la LCSP “La durada dels
contractes basats en un acord marc és independent de la durada de l’acord marc i es regeix pel que preveu
l’article 29 d’aquesta Llei” i l’article 29.3 de la LCSP “quan al venciment d’un contracte no s’hagi formalitzat el
nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista com a
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conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes
en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot
prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període
màxim de nou mesos, (…)”. Així mateix, d’acord amb allò que indica el punt 9.2.3r) de la Instrucció 2/2020
de la Direcció General de Contractació Publica “En el cas dels contractes de serveis i subministraments de
prestació successiva, en els quals no sigui possible la pròrroga ordinària, prorrogar el contracte anterior, pel
termini màxim de 9 mesos, d’acord amb el que estableix l’article 24 de la LCSP, sense necessitat d’haver
iniciat la licitació amb una antelació de dos mesos, i iniciar una nova licitació, d’acord amb el que preveu
l’article 34 del Reial decret-llei 8/2020.”. Així mateix, s’exposa que no es prorroguen els articles
corresponents als codis DQAA62 d’acord amb la informació facilitada per l’Institut Català de la Salut i,
respecte al codi DGDQ64, ja que s’ha deixat de prescriure’s als centres PSMar, i tampoc l’article
corresponent al codi PSMar DXAV74 el qual requereix d’una nova licitació que abasti les necessitats
actuals.
De conformitat amb al punt 13 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació no es requereix garantia definitiva.
Atès que el pressupost del contracte és de import 154.808,39 euros (148.854,22 euros + 5.954,17 euros,
corresponent al 4% d’IVA). S’efectuaran els tràmits reglamentaris per la Direcció d’Economia del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona per tal d’assegurar l’existència de crèdit per al pagament del
subministrament objecte d’aquest contracte, aplicant la despesa de 154.808,39 euros (IVA inclòs) amb
càrrec a la Part. 221.0005 dels Press. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 2022, supeditat aquest any
a què es facin els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al compliment
del contracte a l’esmentat exercici.
S’adjunta a l’expedient l’informe de control econòmic i financer signat amb data 25 de novembre de 2021 per
l’Òrgan de Control Intern.
D’acord amb el que disposen els articles 219.3 i 29.3 de la LCSP, així com el punt 9.2.3r) de la Instrucció
2/2020 de la Direcció General de Contractació Publica.
Vist l’informe jurídic on consta la proposta de resolució de la pròrroga de la contractació basada en l’Acord
Marc.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts del Consorci, el Consell Rector té
atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici d’aquesta funció en
la gerència per a expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros.
En ús de les facultats que tinc atorgades pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,
RESOLC
Primer.- PRORROGAR la contractació basada en l’Acord Marc per al subministrament de medicaments
exclusius i/o no substituïbles amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Exp.
PSMar 268/2019-AM-CB3-P i Exp. ICS CS/CC00/1100761927/19/PNSP), per un termini de 9 mesos a partir
de l’1 de gener de 2022 fins al 30 de setembre de 2022 o fins a la formalització de la següent contractació,
quant als articles, amb les empreses i amb els imports següents:

EMPRESA
GLAXOSMIT
HKLINE, S.A.
A28228526

CODI
ICS

CODI
SAP

99901 10061
3083 62

CODI
PSMAR

DESCRIPCIÓ

NOM
COMERCIAL

CN

DGAC94

SEREVENT
SALMETERO
25 MCG/INH
L 25 mcg/inh
120 DOSIS (1
inhalador
INHALADOR)

670
497

QuanPREU UNITARI
titat 9
mesos IVA exclòs IVA inclòs
369

19,2865

20,0580
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IMPORT total

IMPORT PROVEÏDOR

IVA exclòs

IVA inclòs

IVA exclòs

IVA inclòs

7.116,72

7.401,39

7.116,72

7.401,39

EMPRESA

PFIZER,
S.L.U.
B28089225

TAKEDA
FARMACÉUT
ICA ESPAÑA,
S.A.
A28843613

CODI
ICS

CODI
SAP

99901 10083
0943 95

99901 10057
1803 20

99901 10077
1263 28

CODI
PSMAR

DESCRIPCIÓ

NOM
COMERCIAL

ENBREL 25
ETANERCEPT
MG (4 JER
DXAE74 25 mg/1 ml
PRECARGAD
xeringa
A)
ENBREL 50
ETANERCEPT
MG (4 JER
DXAE72 50 mg/1 ml
PRECARGAD
xeringa
A)
ADHESIU DE
FIBRINA
TACHOSIL
DFWC42 9,5x4,8 cm
9,5 x 4,8 CM
esponja
(1 ESPONJA)
(Tachosil)

CN

665
950

QuanPREU UNITARI
titat 9
mesos IVA exclòs IVA inclòs
390

84,5300

87,9112

IMPORT total
IVA exclòs

IVA inclòs

32.966,70

34.285,37

655
953

198

169,0697

175,8325

33.475,80

34.814,83

650
310

296

254,3750

264,5500

75.295,00

78.306,80

TOTAL

IMPORT PROVEÏDOR
IVA exclòs

IVA inclòs

66.442,50

69.100,20

75.295,00

78.306,80

148.854,22

154.808,39

Segon.- AUTORITZAR la despesa de 154.808,39 euros (148.854,22 euros + 5.954,17 euros, corresponent
al 4% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de
2021, supeditat aquest any a què es facin els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i
suficient per al compliment del contracte a l’esmentat exercici.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i publicar-la al Perfil del contractant del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).

Olga Pané i Mena
GERENT
Barcelona, 26 de novembre de 2021

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Servei de Contractació I Edifici FRANÇA I Planta 3ª
Passeig de la Circumval·lació, 8 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 832 I Fax 932 483 846
www.parcdesalutmar.cat

