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DOCUMENT: RESOLUCIÓ DE DUBTES 3
ASSUMPTE: ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DELS EQUIPS I MATERIAL
FUNGIBLE DE L’HOSPITAL DE DIA D’ONCOLOGIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI
SANT JOAN DE REUS, TRAMITAT PER GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I
ASSISTENCIAL, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI
PREGUNTA:

Respecto al Expediente 73/5 “Suministro de los equipos necesarios para el material
fungible del hospital de día de oncología”, en el apartado 3 PRESUPUESTO DEL
CONTRATO del Cuadro de Características Específicas, se incluye una línea de
“MODIFICACIONS (30%)”.
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¿A qué se refiere ese concepto?:

RESPOSTA:
Tal i com s’assenyala a la clàusula nº 4 del mateix document del quadre de
característiques que es transcriu literal:

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: donar una assistència sanitària excel·lent basada en
el compromís dels nostres professionals en la continuïtat assistencial, la
millora contínua i l’eficiència, i mantenir una posició capdavantera en el
territori a través de la docència, la innovació i la recerca.
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Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits
següents:
Quan les necessitats reals de l’òrgan de contractació siguin superiors a les estimades
inicialment, es tramitarà una modificació d’un màxim de 30% sobre el preu adjudicat,
d’acord amb allò previst a la clàusula trenta cinquena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i atenent a la disponibilitat econòmica de cada centre en els
casos següents:
- D’acord amb el que disposa la disposició final tretzena de la Llei
8/2013 de 26 de juny de rehabilitació, generació i renovació urbanes,
que afegeix una disposició addicional trenta-quatrena al text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aquest contracte es podrà
modificar en el percentatge anteriorment indicat en el cas que les
necessitats reals de l’òrgan de contractació fossin superiors a les
estimades inicialment.
- Finalment, es podria modificar el contracte per raó de l’aplicació de
mesures d’estabilitat pressupostària que tenen consideració de motiu
d’interès públic, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei
3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Reus, 10 de maig de 2017
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