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PN-SB-IDI-2019-002
SUBMINISTRAMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que per resolució de data 6 de juny de 2019 es va aprovar l’expedient per a la contractació del
subministrament, instal·lació i posada en marxa de bobines de cardio i mama amb el corresponent
programari per a l’IDI Girona – Hospital Santa Caterina Salt i per a l’IDI Terres de l’Ebre – Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa.
D’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, per la que es transposen al 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 endavant, LCSP) i el Plec
de Clàusules Administratives Particulars que regula la contractació esmentada;
Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Vista la proposta d’adjudicació del Responsable de la Direcció de Serveis Generals, el requeriment
efectuat a l’empresa millor classificada per a presentar la documentació necessària per a resultar
adjudicatària;
Vist que l’empresa ha presentat en temps i forma la documentació requerida i que acredita el
compliment de les obligacions establertes a la clàusula vint-i-tresena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars;
Vist que l’adjudicació del contracte queda motivada en la proposta d’adjudicació de l’equip tècnic,
que es procedeix a publicar en el Perfil del Contractant de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge;

RESOLC:
Article únic: Adjudicar el contracte administratiu del subministrament, instal·lació i posada en
marxa de bobines de cardio i mama amb el corresponent programari per a l’IDI Girona – Hospital
Santa Caterina Salt i per a l’IDI Terres de l’Ebre – Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, a l’empresa
General Electric Healthcare España, SAU amb NIF. A28061737, per un import total de 79.275,00
euros sense IVA.

Gerent
Institut de Diagnòstic per la Imatge

