RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA INICIAR I APROVAR L’EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ARMARIS INTEL·LIGENTS PER A LA GESTIÓ I
TRAÇABILITAT DE MATERIAL SANITARI D'ALT COST, BASATS EN TECNOLOGIA RFID AMB DESTÍ
AL SERVEI D’HEMODINÀMICA I ELECTROFISIOLOGIA DE L’HOSPITAL DEL MAR, CENTRE DEL
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (EXP. 515/2021-SU-PNSP)
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament d’armaris intel·ligents per a la gestió i
traçabilitat de material sanitari d'alt cost, basats en tecnologia RFID amb destí al Servei d’Hemodinàmica i
Electrofisiologia de l’Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, segons es desprèn
de la memòria justificativa emesa per la directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona.
Atès que la directora d’Economia, en qualitat d’òrgan de control econòmic i financer intern, ha certificat
l’existència de crèdit suficient per fer front a l’esmentada contractació.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els restants
documents que consten en el present expedient de contractació, i tenint en compte el corresponent informe
jurídic.
De conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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 de la mateixa en la
gerència per a expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament d’armaris intel·ligents per a la gestió i
traçabilitat de material sanitari d'alt cost, basats en tecnologia RFID amb destí al Servei d’Hemodinàmica i
Electrofisiologia de l’Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, (exp. 515/2021SU-PNSP), el qual se substanciarà per via ordinària.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, pels
quals es regirà l’esmentat procediment.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa de 152.663,28 € (126.168,00 € + 26.495,28 €, corresponent al 21%
d’IVA). amb càrrec a la Part. 620.0001 del Press. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 2021.
Quart.- ACORDAR l’obertura de la fase de licitació mitjançant del procediment negociat sense publicitat,
segons l’art. 168 lletra c) apartat 2n de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Cinquè.- CONVIDAR a l’empresa PALEX MEDICAL S.A. a presentar proposició.

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