RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA LA CONTRACTACIÓ BASADA DE L’ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS ONCOLÒGICS, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA (Expedient CSC F 5/19 i PSMar 568/2020-AM-CB2)
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) i el
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB) de data 25 de novembre de 2019 en què s’estableix
l’adhesió a l’Acord Marc del subministrament de medicaments oncològics amb destinació als ens associats
al CSC, entre els quals es troba el CMPSB.
Vista la resolució d’aprovació de l’expedient de data 16 de desembre de 2019 per part del Director general
del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, de l’Acord Marc del subministrament de medicaments
oncològics, mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari (expedient
CSC F 5/19 i PSMar 568/2020-AM-CB1).
Vista la resolució de desistiment emesa pel Director General del CSC, publicada en data 9 de març de 2020,
que afecta als articles amb codi PSMar DBJK14, DBSE12 i DBSQ13, entre d’altres.
Vista la resolució d’adjudicació de l’Acord Marc, emesa pel Director General del CSC de data 1 de setembre
de 2020, i la comunicació electrònica de data 28 de setembre de 2020 per part del CSC en la qual indica
que formalitzats els corresponents Acords Marc amb les corresponents empreses ja es poden iniciar els
tràmits de la contractació basada corresponent.
Atesa la memòria justificativa de data 1 d’octubre 2020 emesa per la Cap del Servei de Farmàcia del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en la qual es consignen els productes, els preus unitaris i
adjudicataris per a la present contractació basada, per un període d’un any a partir de la formalització del
contracte, o fins a la formalització de la nova contractació.
D’acord amb la resolució de pròrroga dels contractes de l’Acord Marc pel termini d’1 any a comptar des de la
data de finalització de la vigència inicial 29 de setembre de 2021, és a dir, fins el 29 de setembre de 2022,
emesa pel director general del CSC i publicada en data 19 de juliol de 2021.
D’acord amb la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules administratives que regeix l’exp. CSC F 5/19,
“De conformitat amb l’article 153.1 de la LCSP, en els contractes basats en un acord marc no és necessària
la formalització del contracte. D'acord amb l'article 36 de la LCSP, els contractes basats s'entendran
perfeccionats amb la seva adjudicació.”.
De conformitat amb al punt 6.b) del quadre de característiques específiques que regeix aquesta contractació
no es requereix garantia definitiva.
Atès que el pressupost del contracte és de 83.973,03 € (80.743,30 €+ 3.229,73 € corresponent al 4% d’IVA)
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2021 i 2022.
Quant a l’any 2022 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al
compliment del contracte a l’esmentat exercici. Es comptabilitza l’RC 2021573 per un import de 83.973,03 €
IVA inclòs, cosa que es fa constar als efectes de l’article 116 de la LCSP.
S’adjunta a l’expedient l’informe de control econòmic i financer signat amb data 15 d’octubre de 2021 per
l’Òrgan de Control Intern.
Vist l’informe jurídic on consta la proposta de resolució de la contractació basada en l’Acord Marc.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts dels Consorci, el Consell Rector té
atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici de la mateixa 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
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Primer.- APROVAR l’expedient de contractació basada en l’Acord Marc del subministrament de medicaments
oncològics (Exp. PSMar 568/2020-AM-CB1 i Exp. CSC F 5/19), i ADJUDICAR els esmentats contractes basats
amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un període d’un any a partir de la
formalització del contracte, o fins a la formalització de la nova contractació, a les empreses i pels imports
següents:

EMPRESA

CODI
CSC

CODI
PSMar

DESCRIPCIÓ

PFIZER, S.L.U.
B28089225

38575

DBTK74

INOTUZUMAB
OZOGAMICINA
1 MG
INYECTABLE
PERFUSION 1
VIAL

TEVA
PHARMA, S.L.
B83959379

19107

DBJN74

BORTEZOMIB
3,5 MG 1 VIAL
POLV SOL
INYEC

NOM
COMERCIAL

CN

BESPONSA 1
MG POLVO
PARA
7167839
CONCENTRADO
PARA
SOLUCION
Bortezomib Teva
3,5 mg polvo para
solución
7110569
inyectable EFG 1 vial

QUANTITAT
ANUAL

10

151

Total

PREU UNITARI
IVA
exclòs

IVA inclòs

IMPORT TOTAL
IVA
exclòs

7.447,6800 7.745,5872 74.476,80

41,5000

43,1600

IVA
inclòs

77.455,87

6.266,50

6.517,16

80.743,30

83.973,03

Segon.- AUTORITZAR la despesa de 83.973,03 € (80.743,30 €+ 3.229,73 € corresponent al 4% d’IVA),
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2021 i 2022.
Quant a l’any 2022 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al
compliment d’aquest contracte a l’esmentat exercici.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució d’adjudicació als adjudicataris mitjançant la qual es perfeccionen
els contractes basats en el present Acord marc, donant-li publicitat 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, 18 d’octubre de 2021
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