SCS/G2024 SCS-2019-20027
Resolució d'adjudicació del contracte

SERVEI CATALA DE LA SALUT

Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Gerència de
Sistemes d'Informació - Capítol 2

Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Expedient : SCS-2019-20027
Títol : Manteniment evolutiu i correctiu de SIRE Manteniment evolutiu i correctiu de
SIRE

Antecedents
Per resolució del director del CatSalut de data 14 d’abril de 2019 es va aprovar
l’expedient de contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura del
procediment d’adjudicació.
En data 11 de juny de 2019, va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació en la que
es van classificar les proposicions rebudes una vegada avaluades i puntuades d’acord
amb els criteris de valoració establerts al plec de clàusules administratives particulars i
es va proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa ATOS SPAIN, SA.
En data 2 de juliol de 2019 la mesa de contractacions ha verificat l’acreditació per part
de l’empresa proposada com adjudicatària de la seva aptitud per a contractar amb
l’Administració, així com la garantia definitiva corresponent.

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 151 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 Mesa
de Contractació.
III. En ús de les facultats que em confereix l’article 17.1.f de la Llei 15/1990, de 9 de
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,

RESOLC:
1.Adjudicar el contracte abans indicat a l’empresa ATOS SPAIN, SA, per un import de
304.096,00 euros (sense IVA), 367.956,16 euros (IVA inclòs).
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2.Notificar la resolució als licitadors, i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant.

Adrià Comella i Carnicé
Director

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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