RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA APROVAR LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
RELATIVES A L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU DE L’EQUIPAMENT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DE
LA MARCA GENERAL ELECTRIC, D’IMATGE MÈDICA INTERCENTRES, S.L. (EXP. IMI/2019007-SEPNSPRH)
En data 4 d’octubre de 2019 la Consellera delegada d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L., va autoritzar iniciar
i aprovar la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de l’equipament de
diagnòstic per la imatge de la marca General Electric, d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
En data 18 d’octubre de 2019, l’empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. va
presentar proposta de forma telemàtica per participar en l’esmentat procediment.
Examinada la documentació administrativa rebuda es va considerar correcta i suficient, i es va procedir a
traslladar la documentació relativa a l’oferta tècnica i econòmica, al cap en Funcions del Servei de
Radiologia d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L. per a la seva valoració.
Atès l’informe de data 30 d’octubre de 2019 per part del cap en Funcions del Servei de Radiologia, en què
exposa que examinada la documentació presentada per l’empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE
ESPAÑA, S.A.U. reuneix les condicions tècniques sol·licitades en el Plec de prescripcions tècniques que
regeixen aquesta contractació, satisfent les necessitats previstes a l’objecte de la licitació i tot indicant que,
feta la valoració en base als criteris avaluables de forma automàtica del PCAP, l’esmentada proposta obté
un total de 100 punts, essent l’única empresa que pot oferir aquest servei, tal i com es va fer constar en la
memòria justificativa de l’expedient, tot proposant-la com a adjudicatària del contracte.
De conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i l’article
150 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.
En ús de les facultats que tinc atorgades per Imatge Mèdica Intercentres, S.L.

RESOLC
Primer.- APROVAR la classificació del licitador que continua a la licitació, d’acord amb la puntuació
següent:

1. GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.

Preu
IVA inclòs
326.231,44 €

Puntuació
TOTAL
100,00

Segon.- REQUERIR a l’empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. amb A28061737, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en què hagi
rebut aquest requeriment, PRESENTI en el Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (Passeig de la Circumval·lació 8, planta 3ª, 08003 Barcelona) la documentació exigida en el
Plec de clàusules administratives particulars de la licitació, concretament a la clàusula 6.8, i
CONSTITUEIXI la garantia de 13.480,64 € consistent en el 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) de
conformitat amb l’art. 107 de la LCSP.
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