RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
CP 2017-06
SERVEI DE DOSIMETRIA PERSONAL

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Codi d’expedient: CP 2017-06
Objecte del contracte: Servei de dosimetria personal pels professionals sanitaris dels centres
del Consorci Sanitari del Garraf
Tipus de procediment: Procediment obert i tramitació ordinària.
Valor Estimat del Contracte: 25.732,80 € (IVA exclòs)
Pressupost de licitació: 17.200,00€ (IVA exclòs)
Adjudicatari: Instituto de Formación Científica y Tecnológica, S.L. (INFOCITEC)

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

Antecedents de fet
1. Per resolució de data 29 de setembre de 2017 es va aprovar l’expedient de contractació de
referència, acordant l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 10 de novembre de 2017 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va
procedir a l’obertura dels sobres 1 i a qualificar la documentació de caràcter general aportada
pels licitadors a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per
contractar amb el sector públic.
3. En data 15 de novembre de 2017 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va
procedir a l’obertura dels sobres 2, proporcionant la documentació tècnica subjecta a
avaluació mitjançant judici de valor.
4. En data 13 de desembre de 2017, havent rebut l’informe de valoració tècnica, va tenir lloc la
reunió de la Mesa de Contractació per a l’obertura dels sobres 3, relatius als criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules, en el qual s’efectuava proposta
d’adjudicació.
8. Havent rebut en data 5 de gener de 2018 la documentació administrativa per a l’adjudicació
per part de l’empresa Instituto de Formación Científica y Tecnológica, S.L., proposada
adjudicatària, i en base als següents,

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el licitador proposat
adjudicatari ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i ha presentat la
documentació requerida.
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Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 151 i 168 del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.

RESOLC
1. Adjudicar a INSTITUTO DE FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, S.L. (INFOCITEC) amb
NIF B-47337969 el contracte pel servei de dosimetria personal pels professionals sanitaris
dels centres del Consorci Sanitari del Garraf, pels següents imports:
Cost unitari per dosímetre: 4,50 € (IVA exclòs)
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Cost unitari per reposició de dosímetre: 35,00 € (IVA exclòs)
2. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i als licitadors que han participat al procediment
de licitació.
3. Publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant
4. Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs especial en matèria de contractació
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’article 40 i següents
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució.
I per a que així consti, signo la present resolució.
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Sr. Josep Lluís Ibáñez Pardos
Gerent
A Sant Pere de Ribes, 10 de gener de 2018
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