ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL SERVEI NECESSARI PER A
DESENVOLUPAR I IMPLANTAR UNA NOVA INTRANET CORPORATIVA AMB DESTÍ A LA
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

OBE 18/195

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
b) Número d'expedient: OBE 18/195
2. Objecte del contracte
a) Contracte que té per objecte el servei necessari per a desenvolupar i implantar una nova intranet
corporativa amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,.
b) Data de l’anunci de licitació: Anunci publicat en la Plataforma de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya el 28/09/2018

4. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert

5. Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 103.305,78 € (IVA exclòs)
Pressupost de licitació: 125.000,00 € (IVA inclòs)
5. Adjudicació
a) Data d’adjudicació: 11 de febrer de 2019
b) Adjudicatari: ICONUS, SL amb CIF núm. B59420927
c) Preu d’adjudicació: 73.500 € (IVA exclòs)
d) Termini d’execució: 12 mesos

6. Formalització del contracte:
La formalització del contracte no es podrà produir abans de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la notificació de l’adjudicació definitiva, d’acord amb allò establert a l’article 153 de la LCSP.
Transcorregut aquest termini, l’òrgan de contractació exigirà a l’adjudicatari la formalització del contracte
en un termini màxim de cinc dies hàbils, des de l’endemà de la recepció del requeriment que s’efectuï a tal
efecte.
Barcelona, 11 de febrer de 2019

Mireia Barroso
Lletrada, Cap de la Unitat de Contractació i Assessora legal

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en
el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la recepció de la present notificació, anunciant-lo prèviament
dins del mateix termini d’acord amb allò disposat en l’article 50.1 de la LCSP. L’òrgan encarregat de la resolució del recurs és el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic. Per a la interposició del recurs s’hauran de seguir els tràmits establerts a l’article 56 de la LCSP.
El lloc de presentació de l’escrit d’interposició del recurs serà, respecte de la Fundació de Gestió, la unitat de contractació –carrer de
Sant Antoni Maria Claret, número 167 (pavelló de Sant Antoni).
Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació de la present.

