Contracte
e basat en l’ac ord marc CSC F 1/21

GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient: GSSV‐SU‐B‐21
1‐0518

RESSOLUCIÓ D’AD
DJUDICACIÓ D’’EXPEDIENT DEE CONTRACTA
ACIÓ DE CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC

que l’empresaa pública Gesttió de Serveiss Sanitaris, mitjançant convveni, es va adhherir a l’acord
d marc
Atès q
del su
ubministrament del medicaament Adalim umab, tramitat mitjançant procedimentt obert pel Co
onsorci
de Saalut i d’Atencció Social de Catalunya am
mb número d’expedient CSC
C F 1/21 i adjudicat en
n data
25/088/2021.
n
de
el servei de ffarmàcia pel qual es determina la neceessitat d’adqu
uirir el
Vist l’’informe de necessitats
mediccaments Adalimumab de l’e
expedient esm
mentat.
c
de la deespesa de la Responsable de
e l’Àrea Econòòmica i Financcera de
Vist el certificat d’eexistència de crèdit
ó de Serveis Sanitaris
S
certtifica l’existènncia de crèdit suficient per a l’adquisicióó dels medicaaments
Gestió
requeerits en l’inform
me de necessitats del serveei de farmàcia.
d
de data 25/088/2021 del co
ontracte de l’acord marc ddel subministrrament
Vista la resolució d’adjudicació
dalimumab, am
mb número d’’expedient CSC F1/21 del Co
onsorci de Sallut i d’Atenció
ó Social
del medicament Ad
de Catalunya.
que s’han com
mplert els tràm
mits procedim
mentals necesssaris per a l’ad
djudicació dell contracte baasat en
Atès q
l’acord marc esmen
ntat.

Resolcc:
ent del mediccament Adalim
mumab
1‐ Aprovar la despesa per al contracte bbasat per al subministrame
m
l’accord marc CSCC F1/21 i tram
mitat mitjançan
nt expedient dde Gestió de Serveis
S
adjudicat mitjançant
Sanitaris, número GSSV‐SSU‐B‐21‐05188, als adjudicattaris relaciona
ats en l’annex d’aquesta ressolució
pels articles i les quantitaats que s’hi in diquen.
e contracte basat
b
de subm
ministrament del medicament Adalimum
mab a les empreses
2‐ Adjudicar el
que consten a l’annex 1 adjunt.
mb IVA.
d 99.952,00 euros sense IV
VA i de 103.95
50,08 euros am
3‐ El preu del contracte és de
d contracte és de 12 messos (des del dia 02/11/2021
1 fins al 02/11//2022) d’acorrd amb
4‐ La durada del
el quadre de
d característiques de l’acorrd marc de refferència.
ent per
5‐ Els importss de l’exercici 2022 queden condicionats a l’existència de crèdit adeequat i suficie
a finançar les obligacionss de l’exercici esmentat.
d contractant de Gestió dee Serveis Sanittaris.
6‐ Ordenar la publicació d’aaquesta resoluució al perfil del
questa resolució als interesssats, d’acord
d amb el que estableix la ddisposició addicional
7‐ Notificar aq
quinzena de
d la Llei 9/20
017, de 8 de nnovembre, de
e contractes del
d sector púbblic (de confo
ormitat
amb allò previst
p
en els articles 36.3 i 153.1 de laa LCSP, aquesst contracte ees perfecciona amb
l’adjudicaciió).
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GENERALITAT DE CATALUNYA

uesta resolució, els interesssats podran interposar reccurs d’alçada davant del Director
8‐ Contra aqu
del Servei Català de la Salut,
S
en el teermini d’un mes
m a comptarr a partir de l ’endemà de la data
nt de la notificcació o avís d e notificació, segons allò establert a la ddisposició addicional
d’enviamen
quinzena de la LCSP.

Lleidaa,

onsable de l’Àrea Econòmica i Financera
Respo
Gestió
ó de Serveis Saanitaris
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1

CODI
CSC

PRINCIPI ACTIU

38721 Adalimumab 20 mg JER PRECARGADAS SOLUCION INYECTABLE

NOM EMPRESA

AMGEN, S,A

MARCA

AMGEVITA 20 MG 1 XERINGA PRECARGADA

CODI
NACIONAL

721176

1

PREU
UNITARI
SENSE
IVA

RD
APLICAT

29,00000 No Aplica

PREU
UNITARI
AMB RD

29,00000

Preu
unitari
amb IVA

4 30,16000

Adjudicat

LOT

IVA APLICAT

Contracte basat en l'acord marc del subministrament del medicament Adalimumab ( CSC F1/21)
Expedient número: GSSV-SU-B-21-0518

UNITATS D'ENVÀS

GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX 1

Consum 12 mesos
GSS

Impor total
adjudicat
sense IVA

Import total
adjudicat
amb IVA

SI

24

696,00 €

723,84 €

696,00 €

723,84 €

AMGEN ,SA Import total

Adalimumab 40 mg PLUMA PRECARGADAS SOLUCION
INYECTABLE

2

38722

2

38723 Adalimumab 40 mg JER PRECARGADAS SOLUCION INYECTABLE

FRESENIUS KABI ESPAÑA, SAU

IDACIO 40 mg Pluma precargada

7259640

2

38,00000 No Aplica

38,00000

4 39,52000

SI

2588

98.344,00 €

102.277,76 €

FRESENIUS KABI ESPAÑA, SAU

Adalimumab 40 mg Jeringa precargada

7259633

2

38,00000 No Aplica

38,00000

4 39,52000

SI

24

912,00 €

948,48 €

99.256,00 €

103.226,24 €

99.952,00 €

103.950,08 €

FRESENIUS KABI ESPAÑA, SAU Import total

Import total adjudicat:
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