Acte de proposta d’adjudicació
Servei d’auxiliars de control de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per
l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient número HUSM-SE-O-21-0196

Procediment de contractació
L’expedient de contractació esmentat s’ha tramitat mitjançant procediment obert, d’acord,
d’acord amb el que disposa l’article 156 en relació amb l’article 131 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 (LCSP).

Membres de la mesa de contractació:

Membre

Nom i cognoms

Càrrec

Presidenta suplent

Lidia Puigdemasa Soto

Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Gestió de Serveis Sanitaris

Vocal suplent

Xavier Vals Barberà

Àrea de contractació conjunta ICS – GSS

Vocal amb funcions
d’assessorament jurídic

Raül Llevot Pérez

Assessoria Jurídica de l’ICS a Lleida

Vocal suplent amb
funcions de control
econòmic pressupostari
suplent

Núria Sáez Miró

Cap de comptabilitat i Finances

Secretària suplent

Mª Fernanda Calero del Pozo

Institut Català de la Salut

Institut Català de la Salut

Hospital Universitari de Santa Maria
Gestió de Serveis Sanitaris
Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Gestió de Serveis Sanitaris

A Lleida, a les 11:30 h del 7 de juliol de 2021 a la seu de l'Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida, es constitueix en sessió privada la mesa de contractació integrada pels
membres relacionats, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquesta contractació.
Aquesta mesa té com a finalitat:


Exposar l’escrit de renúncia a la licitació de l’empresa OCON MEDITERRANEA DE
TRANSPORTES, S.L, a la present licitació.



Proposar l’oferta de millor relació qualitat-preu per a que sigui elevada a l’òrgan de
contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es
requereix d’acord amb el que preveu la LCSP.

S’informa que es publicarà al perfil del contractant:


l’acta que s’aixequi d’aquest acte
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Desenvolupament de la sessió:

GENERALITAT DE CATALUNYA

En data 28 de juny de 2021 es va requerir mitjançant la Plataforma Electrònica de Contractació
Pública a l’empresa OCON MEDITERRANEA DE TRANSPORTES, S.L per a què justifiques i
desglosses raonadament i detalladament el baix nivell de preus o de costos de la seva oferta
mitjançant la presentació d’aquella informació i els documents que siguin pertinents a l’efecte.
L’empresa OCON MEDITERRANEA DE TRANSPORTES, S.L no ha complimentat el
requeriment formulat, i a la vegada en data 29 de juny de 2021, ha presentat escrit de renúncia
per una errada en l’oferta econòmica, en concret, en el preu hora ofert.
Per aquest motius els membres de la mesa de contractació acorden per unanimitat elevar a
l’òrgan de contractació la proposta següent:


Excloure la proposta presentada per l’empresa licitadora OCON MEDITERRANEA DE
TRANSPORTES, S.L. per no justificar la viabilitat de la seva proposta, en els termes
que estableix l’article 149 de la LCSP.



Establir la classificació final de les ofertes d’acord els criteris d’adjudicació del present
expedient:

LICITADORS

CENTRE
ESPECIAL DE
TREBALL EL PLA
SELID (SERVEI
ESPECIAL
LABORAL
INTEGRACIÓ
DISCAPACITATS



Criteris
sotmesos
a valoració
automàtica
( fins a 10
punts)

Import anual
oferta
econòmica
sense IVA

10

15.575,00 €

18.845,75 €

87,68

97,68

10

13.947,50 €

16.876,48 €

90,00

100,00

Criteris
Import anual sotmesos Puntuació
oferta
a valoració
total
econòmica automàtica
(fins a
amb IVA
(fins a 90
100
punts)
punts)

proposar com a oferta de millor relació qualitat-preu la del licitador SELID (SERVEI
ESPECIAL LABORAL INTEGRACIÓ DISCAPACITATS amb NIF B25678814 per a que
sigui elevada a l’òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que
presenti la documentació que es requereix d’acord amb el que preveu la LCSP.

Tot seguit, la presidenta de la Mesa indica als assistents que poden formular les reclamacions i
reserves que considerin oportunes.
Sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 11:58 h del 7 de juliol de 2021, de la qual
s’estén aquesta acta signada per la presidenta i la secretària.

LA SECRETÀRIA SUPLENT

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA SUPLENT
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