R/N: SCS/CP00037 SCS-2022-269

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

SCS-2022-269

Unitat
promotora

Equipaments

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Adquisició de posicionadors verticals per a mobilització precoç destinats a
les noves unitats de crítics de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i de
l'Hospital General de Granollers, en resposta a la pandèmia del SARSCoV-2

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Subministraments

Antecedents
Per resolució del sots director del Servei Català de la Salut de data 4 d’abril de 2022 es va
aprovar l’expedient de contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura del
procediment d’adjudicació.
Vist l’informe emès per la Sra. Urgell Vila Parramón, tècnica de la Divisió d’Inversions i
Patrimoni, en data 22 d’abril de 2022 on es valoren les proposicions rebudes. Una vegada
avaluada i puntuada d’acord amb els criteris de valoració automàtics establerts al plec de
clàusules administratives particulars i es formula la proposta d’adjudicació a l'empresa ARJO
IBERIA, S.L..
Atès que l'empresa proposada acredita la seva aptitud per a contractar amb l’Administració i
estar al corren en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
II. De conformitat amb el que disposa l’article 150,151 i 159 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, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Sra. Urgell Vila
Parramón.
III. En ús de les facultats que em són delegades a l'apartat 1 de la Resolució SLT/2831/2021,
de 16 de setembre, de delegació de determinades competències en matèria de contractació,
autorització de despeses i proposta de pagaments. (DOGC Núm. 8507 de 22.09.2021).
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RESOLC:
1.Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària
ARJO IBERIA, S.L.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

20.000,00

2.000,00

22.000,00

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

19.990,00

1.990,00

21.989,00

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

5 dies

Termini de garantia

3 anys

2.Notificar la resolució als licitadors i publicar-la en el perfil de contractant del CatSalut.

Ivan Planas Miret
Sotsdirector

En virtut de l’establert a l’article 159.6.g) LCSP, l’adjudicatari signa aquesta resolució als
efectes de formalitzar el contracte:
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