
 

Resolució modificació plecs 

 

Resolució de modificació 

Acord marc per al subministrament de guies per a intervencionisme coronari i terapèutic 

Antecedents 

 

 

En data 17/05/2021 es va incoar i aprovar l’expedient CS/CC00/1101249771/21/AM corresponent a la 

contractació del subministrament de guies per a intervencionisme coronari i terapèutic per als centres 

de l’Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits : Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). 

 

En data 21/05/2021 es va publicar l’expedient de contractació. 

 

En data 07/06/2021  finalitza el termini de presentació de propostes. 

 

Els serveis que assessoren a l’òrgan de contractació han detectat en data 27/05/2021 la necessitat 

d’ampliar el període de presentació d’ofertes degut al volum elevat de materials objecte de la 

contractació.  

Fonaments de dret 

 

D’acord amb el que disposen els articles 136 i 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic. 

 

Vist el que preveu l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, el qual 

determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la 

normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació 

és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de 

l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració. 

Resolc 

 

Primer. Ampliar el termini de presentació d’ofertes fins al 14/06/2021, a les 14:00:00 h. 

 

 

Segon.- Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l’ICS ubicat a Plataforma de Contractació 

de la Generalitat de Catalunya i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101249771/21/AM 

Tipus: Subministraments 

Procediment: Obert  

Objecte:  

Guies per a intervencionisme coronari i terapèutic 
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Barcelona, 

 

 

Yolanda Lejardi Estévez 

Directora  gerent  de l'Institut Català de la Salut 

Exp. CS/CC00/1101249771/21/AM 
MB/rrt 

 

 

 

 

 

 


