INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT
Núm. expedient: 21EX9942 – Ecògraf per Reumatologia
Centre orgànic: Hospital – Reumatologia
Responsable: Dr. Jordi Gratacós Masmitja
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és el subministrament d’un ecògraf per al Servei de Reumatologia.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT i ESPECIFICITAT TÈCNICA DEL CONTRACTE
L’ecografia és una eina que es fa servir en pràctica clínica habitual i que determina canvis en el
maneig i diagnòstic del pacients atesos. Cada vegada més l'evidència certifica la necessitat
d'implementar l'ecografa a les nostres decisions i augmenta de forma paral·lela l'exigència en la
qualitat dels equips. Per altre banda com a hospital universitari i referent de Reumatología al
nostre País estem obligats cada vegada més a fer servir la imatge i l’ecògraf en projectes
d'investigació. En aquest sentit, l'ecograf nou aporta unes prestacions al servei de reumatologia
que milloren a l'ecògraf que substituïm:
1. Ens permet millorar la imatge en escala de grisos i en escala doppler, ambdues molt importants
en la valoració dels nostres malalts i més encara ara, que la imatge està essent una eina més a tenir
present a l'hora de prendre decisions terapèutiques.
2. A més, adquirim una sonda que permet millorar la valoració de malalties minoritàries com ara la
vasculitis de Horton. I permet estudiar dominis d'afectació pioners com ara afectació ungueal de
l'artritis psoriàsica. Ambdós detalls molt importants ja que són directrius de servei, en tant en quan
som unitat de artritis psoriásica i model de referencia des de la Societat Española de Reumatologia.
I en vies de créixer en l'àmbit de les malalties minoritàries. Aquestes aportacions son també
importants de cara a donar cobertura a potencials nous assajos que se’ns plantejaran en el futur
immediat com referents d'ambdues patologies.
3. El nou ecògraf incorpora també un software de risc cardiovascular. L'estudi del risc
cardiovascular és un domini que està en expansió, i actualment, la tendència és a incloure en el
maneig global dels nostres pacients.
4 L’ecògraf vell es del 2015 es fa servir diàriament i ja ha presentat alguns problemes menors a
nivel de sondes pel que possiblement en els propers 2-3 anys es fàcil que entrem en processos de
reparacions i consum de recursos lligats a manteniment.

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
L’execució del contracte es preveu per l’exercici 2021, essent la data prevista durant el tercer
trimestre de 2021.
La contractació d’aquest subministrament es farà mitjançant un lot, donat que és un únic producte,
el qual no es pot separar en més d’un lot.
El pressupost del contracte es fixa en 70.046,90 € IVA inclòs, que es desglossa en 57.890,00 € de
pressupost net, més 12.156,90 € en concepte d’IVA al 21%.
L’import de licitació correspon al preu de mercat per a la compra de un ecògraf per reumatologia,
amb les característiques requerides per el CCSPT.
Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
Entitat
CCSPT

Any
2021

Import net
57.890,00 €

IVA
21%

Import
70.046,90 €

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte (pressupost de sortida no es preveuen pròrrogues ni modificacions)
és de 57.890,00 € (IVA exclòs)

5. ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import total de licitació anirà amb càrrec a la partida 620.0001.06 – Aparells MedicoAssistencials, d’acord amb les bases d’execució pressupostàries aprovades pel Consell de Govern
de l’entitat de data 23 de maig del 2018.

Responsable:
Dr. Jordi Gratacós Masmitja
Direcció del Servei de Reumatologia

Sabadell, 11 de maig de 2021

Responsable pressupostari:
Sr. Vicente Martín López
Coordinació de Tresoreria

