RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA ADJUDICAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT LA MODALITAT D’ARRENDAMENT OPERATIU DEL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D’UNA GAMMACÀMERA SPECT
PER AL SERVEI DE MEDICINA NUCLEAR DE L’HOSPITAL DEL MAR, GESTIONAT PER L’EMPRESA
IMATGE MÈDICA INTERCENTRES, S.L. (exp. IMI/2019001-SU-PNSPRH)
Vista la resolució d’aprovació de la consellera delegada d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L. de data 13 de febrer
de 2019, referent a la contractació mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu del subministrament,
instal·lació, posada en funcionament i manteniment d’una Gammacàmera SPECT per al servei de Medicina
Nuclear de l’Hospital del Mar, gestionat per l’empresa Imatge Mèdica Intercentres, S.L. (exp. IMI/2019001-SUPNSPRH).
Vista l’acta de data 3 d’abril de 2019 en la que s’acorda per unanimitat excloure de la licitació la proposta
presentada per ELEMED MEDICAL SYSTEM, S.L. atès que no compleix amb els requeriments del Plec de
prescripcions tècniques de la licitació, concretament no disposa de:

conformitat i marcat CE ni certificat ISO.

“Dicom Conformance Statement”

Pla de formació concret.
A més en la proposta per al manteniment no inclou:
 Pla de manteniment preventiu i calendari
 Organització, accessibilitat i gestió d’incidències
 Recursos materials
 Certificats de calibració
 Protocol de manteniment
Addicionalment no disposa de col·limadors tipus FanBeam.
Vista la resolució de la consellera delegada de data 17 d’abril de 2019 en la qual hi consta l’aprovació de la
classificació de les ofertes que continuen a la licitació amb les puntuacions següents:

LICITADORS

Puntuació
criteris
avaluables
segons judici
de valor

1

SIEMENS
HEALTHCARE,
S.L.U.

2

G.E.
HEALTHCARE
ESPAÑA, S.A.U.

Puntuació criteris avaluables de forma automàtica
Puntuació
total

Oferta econòmica
millorada

Termini de
lliurament millorat

Canvi de
col·limadors

40,00

35,25

8,82

5,00

89,07

30,50

45,00

10,00

0,00

85,50

Atès que en data 30 d’abril de 2019 l’empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. ha donat compliment al
requeriment efectuat i ha constituït la garantia de 24.177,09 €, que respon del compliment del contracte,
segons el que disposa l’apartat J del quadre de característiques i la clàusula 6.9 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Vist l’informe jurídic on consta la proposta de resolució de la present contractació.
D’acord amb el que disposen els articles 150.3 i 151 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 (LCSP).

En ús de les facultats que tinc atorgades per Imatge Mèdica Intercentres, S.L.,
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RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu del subministrament,
instal·lació, posada en funcionament i manteniment d’una Gammacàmera SPECT per al servei de Medicina
Nuclear de l’Hospital del Mar, gestionat per l’empresa Imatge Mèdica Intercentres, S.L. (exp. IMI/2019001SU-PNSPRH), per un termini de 5 anys (60 quotes), des de la formalització del contracte, a l’empresa
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. amb NIF B-60805769, per un import de 585.085,58 € (483.541,80 € +
101.543,78 €, corresponent al 21% d’IVA).
Segon.- DISPOSAR al seu favor la despesa amb càrrec al pressupost de l’IMI 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 i 2024. Quant als anys 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 es faran els tràmits necessaris per garantir
l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment d’aquest contracte l’esmentat exercici.
Tercer.- PROCEDIR a la formalització del contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar des
de l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst, sense
que s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i als restants licitadors, adjuntant els informes de
valoració, donant-li publicitat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al Perfil del contractant d’Imatge
Mèdica Intercentres, S.L. dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).

Olga Pané i Mena
Consellera delegada d’Imatge Mêdica Intercentres, S.L.

Barcelona, 3 de maig de 2019
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