Núm. d'expedient: CSE/AH02/1101303141/23/PNSP
Tipus:
Servei
Procediment negociat sense
Procediment:
publicitat art. 168.a.2n
Objecte: Servei de manteniment i suport de les llicències
concurrents dels visors d’imatges mèdiques d’ALMA de l’Hospital
Universitari de Bellvitge.
Resolució d’adjudicació
Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment i suport de les llicències concurrents dels
visors d’imatges mèdiques d’ALMA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Vist l’informe de valoració d’ofertes, on es proposa a l’empresa ALMA IT SYSTEMS SL, declarada com a
millor oferta (Annex I).
Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient
CSE/AH02/1101303141/23/PNSP mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Fonaments jurídics
D’acord amb el que disposen els arts. 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Vist el que preveu l’article 16 de la llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, i la resolució
del gerent de l’ICS, de 18 de març de 2010, de delegació de competències en matèria de contractes del
sector públic i execució pressupostària en diversos càrrecs directius i personal amb funcions de
comandament de l’ICS.
Resolc

Primer.
Primer Adjudicar la contractació del servei de manteniment i suport de les llicències concurrents dels
visors d’imatges mèdiques d’ALMA de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’empresa ALMA IT SYSTEMS
SL., amb NIF B-63893200, pels motius indicats en l’informe de valoració d’ofertes (annex I), per un import
de 76.157,64 € sense IVA i de 92.150,74 € IVA inclòs, i pel període comprès des de l’1 de gener de 2023,
fins el 31 de desembre de 2024.
Segon.
Segon Procedir a publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant de l’Institut Català de la Salut, que
es troba a la plataforma de serveis de contractació pública (https://contractaciopublica.gencat.cat).
Tercer.
Tercer Notificar a les empreses interessades la present resolució.

Quart.
Quart Contra aquesta resolució es podrà interposar, potestativament, recurs en via administrativa
d’acord amb el que preveuen el Plec de Clàusules Administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
L’Hospital de Llobregat,

Dra. Montserrat Figuerola Batista
Gerent
Gerència Territorial Metropolitana Sud

ANNEX I
 Informe
Informe de valoració d’ofertes i proposta
proposta declaració
declaració millor oferta.
oferta.

VALORACIÓ D’OFERTES

EXPEDIENT CSE/AH02/1101303141/23/PNSP
- Objecte: Servei de manteniment i suport de les llicències concurrents dels visors
d’imatges mèdiques Alma.
A aquesta licitació només ha estat convidada l’empresa ALMA IT SYSTEMS SL, atès que
el servei objecte de la contractació és exclusiu de l’esmentada empresa atès que:
L’empresa ALMA IT SYSTEMS SL, és la propietària i fabricant dels productes de
programari de visualització mèdica ALMA i RAIM ALMA, i és l’única que pot realitzar el
servei de manteniment dels mateixos.
Aquests visors d’imatge mèdica són àmpliament emprats al Servei de Radiologia i als
llocs de treball dels professionals assistencials de l’HUB per tal de visualitzar i
diagnosticar les exploracions radiològiques realitzades als pacients.
Així, a la vista dels aspectes tècnics dels productes que figuren a l’oferta presentada
(aquests compleixen les especificacions tècniques del PPT).
En data 11 de juliol de 2022, es va sol·licitar la millora de preu a l’empresa ALMA IT
SYSTEMS SL (Ronda de negociacions) i en data 11 de juliol l’esmentada empresa va
ratificar, mitjançant escrit, l’oferta inicialment presentada en data 29 de juny de 2022.
En relació als aspectes econòmics de la proposició econòmica cal dir que el preu ofertat
per l’empresa és de 76.157,64 € sense IVA i de 92.150,74 € amb IVA i no supera el de
sortida a licitació, per tant, proposem que l’oferta de l’empresa ALMA IT SYSTEMS SL,
sigui declarada millor oferta.
Als efectes oportuns,
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Maria Jesús Torres Francín
Directora de sistemes d’informació
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