INFORME DE NECESSISTAT I IDONEÏTAT
Núm. expedient: 22SM0084P
Centre orgànic: Hospital – Infermeria
Responsable: Sra. Mireia Subirana Casacuberta
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
CATÈTER LÍNIA MITJA
Subministrament del kit de cateterització intravenosa per inserció perifèrica per tècnica Seldinger.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Aquest informe anul·la a l’anterior amb el mateix número d’expedient, aprovat en el Consell de Govern de
26 de maig de 2021. El motiu és el càlcul i tipus d’IVA a aplicar, constava el 10% i el correcte és el 21%.
Es fa necessari la contractació d’aquest subministrament per portar a terme la tècnica ecoguiada per a
pacients que requereixen teràpies intravenoses a mig termini, 6-8 setmanes.
3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
3.1. La vigència d’aquest procediment serà de dos anys.
3.2. Es preveu poder procedir a prorrogar aquest procediment per un període màxim de 3 anys.
3.3. La contractació d’aquest subministrament es farà mitjançant un únic lot,
característiques tècniques i d’ús dels productes.

segons agrupació de

3.4. El pressupost del contracte es fixa en 183.920,00€ amb IVA, que es desglossa en 152.000,00€ de
pressupost net, més 31.920,00€ en concepte d’IVA al 21%.
3.5. Justificació de costos:
• Les quantitats s’han calculat en base als consums dels darrers dotze mesos.
• Els preus són els de compra actual.
3.6 Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
Entitat
CCSPT
CCSPT

Any
2022
2023

Import sense IVA
76.000,00 €
76.000,00 €

IVA
21%
21%

Import IVA inclòs
91.960,00 €
91.960,00 €

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte (pressupost + pròrrogues) és de 380.000,00€ (IVA exclòs).
5. ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import total de licitació anirà amb càrrec a la partida 221.0004.02 – catèters i sondes, d’acord amb les
bases d’execució pressupostàries aprovades pel Consell de Govern de l’entitat de data 23 de maig del 2018.
6. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’execució del contracte requerirà l’accés i/o tractament de dades de caràcter personal del CCSPT per part
de l’adjudicatari:
No 
Si

Responsable:
Sra. Mireia Subirana Casacuberta
Direcció Infermeria

Sabadell, 2 de juliol de 2021

Responsable pressupostari:
Sr. Vicente Martín López
Coordinació de Tresoreria

