ACTA DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
1.- IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Exp.: OBE 18/302
Contracte: CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’EQUIPAMENT
D’ENDOSCÒPIA DIGESTIVA I BRONCOSCÒPIA AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Data: 30 de gener de 2019
Hora d’inici i finalització: 11:30 hores – 12:00 hores.
Membres de la Mesa:
Presidenta:
Vocals:
Secretari:

Dra. Gemma Craywinckel. Directora Assistencial.
Sra. Susana Bañó. Òrgan de control econòmic pressupostari de la Fundació.
Sra. Mireia Barroso. Cap de la unitat de contractació i assessora legal.
Sr. Robert Guixaró. Lletrat, tècnic de la unitat de contractació.

2.- DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
I.- Objecte de la present sessió: Valoració i proposta d’adjudicació del contracte de referència.
II.- Informes de valoració: S’adjunta/en a l’expedient de contractació.
III.- Desenvolupament de la sessió i incidències


Presentació i lectura de les dades de l’expedient.



Lectura de les actes de la Mesa d’obertura dels sobres A i B.



Presentació de/ls l’informe/s de valoració i de la proposta tècnica d’adjudicació.



Resum de les puntuacions, empreses proposades i preu del contracte.



Votació d’acceptació de l’informe tècnic que proposa l’adjudicació del contracte, amb l’adopció
per la Mesa del següent acord:
☒

Acceptar sense objeccions l’informe tècnic que proposa l’adjudicació del contracte i fer
seva la motivació que conté i que queda incorporada a l’expedient,

☐

Acceptar per majoria l’informe tècnic que proposa l’adjudicació del contracte amb les
objeccions següents:

☐

No s’accepta l’informe tècnic que proposa l’adjudicació del contracte pels motius
següents:



Per concloure la sessió, s’obre el torn de preguntes (sense cap comentari per part dels
assistents) i finalment s’aixeca la sessió.

3.- PROPOSTA D’ACORD
Acta de proposta d’adjudicació relatiu al servei de manteniment integral de l’equipament d’endoscòpia digestiva i broncoscòpia amb
destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. OBE: 18/302

Vistos els punts precedents la Mesa acorda;
☒ Aprovar l’informe tècnic que proposa adjudicar el contracte i elevar a l’òrgan de contractació els acords
que s’annexen a la present acta com a Annex 1.

☐ Excloure, per unanimitat, a la/les empreses que es relacionen en l’annex 2 de la present acta i pels
motius allà consignats, d’acord amb l’informe de valoració presentat i habilitar a la Unitat de Contractació
per a procedir a la seva notificació. Aprovar l’informe tècnic que proposa adjudicar el contracte i elevar a
l’òrgan de contractació els acords que s’annexen com a Annex 1.
☐ Retornar l’informe per tal que els tècnics ampliïn la informació següent:
☐ Informar a l’òrgan de contractació sobre les incidències produïdes durant la licitació i, vist això, elevar
l’acord que s’annexa com a Annex 1.
I, sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió expedint-se seguidament la present acta de la que
com a Secretari de la Mesa en dono fe.
VIST I PLAU

Sra. Gemma Craywinckel

Sr. Robert Guixaró

Directora Assistencial

Tècnic de la Unitat de Contractació

Presidenta

Secretari

NOTA: Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient electrònic: d’una banda, s’incorpora el document signat
electrònicament per la persona competent i, d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació
no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.
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ANNEX 1: Exp. OBE 18/302
Contracte: CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’EQUIPAMENT
D’ENDOSCÒPIA DIGESTIVA I BRONCOSCÒPIA AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ

PRIMER.- APROVAR la següent classificació resultant de la valoració de l’única proposta presentada en
el contracte del Servei de manteniment integral de l’equipament d’Endoscòpia Digestiva i
Broncoscòpia amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, vista l’acta d’adjudicació de la Mesa de contractació;

OLYMPUS
Criteris avaluables mitjançant
fórmules automàtiques

100

TOTAL

100

SEGON.- DELEGAR en la Unitat de contractació per a què requereixi al licitador que ha obtingut la major
puntuació per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
recepció formal de la notificació, aporti la documentació establerta en clàusula quinzena del Plec de
Clàusules Particulars Tipus.

TERCER.- ADJUDICAR el contracte OBE 18/302 en el termini dels cinc dies hàbils posteriors a la
correcta recepció i avaluació de la documentació esmentada en el punt precedent;
QUART.- AUTORITZAR a la Unitat de contractació a fer-ho efectiu en els termes establerts en l’acord
d’adjudicació que es pren juntament amb el present acord d’aprovació de la classificació.
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2.- ACORD D’ADJUDICACIÓ
El present acord d’adjudicació es farà efectiu en el termini màxim de cinc dies hàbils posteriors a la
correcta recepció i avaluació de la documentació establerta en l’acord d’aprovació de la classificació.

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte del Servei de manteniment integral de l’equipament
d’Endoscòpia Digestiva i Broncoscòpia amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, a la societat OLYMPUS IBERIA, SAU amb CIF núm. A08214157, per un
import de 234.559,22 € (IVA exclòs) i un termini de 24 mesos, a partir del dia u (1) del mes següent al de
la formalització del contracte.
SEGON.- ACCEPTAR I ASSUMIR el contingut de la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació i
els informes de valoració que motiven i formen part del present acord.
TERCER.- AUTORITZAR la despesa estimativa de 234.559,22 € (IVA exclòs).
QUART.- NOTIFICAR aquest acord l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació en la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya
juntament amb la seva motivació i la formalització del contracte d’acord amb el que estableix el Plec de
Clàusules Particulars Tipus.

SISÈ.- FORMALITZAR el contracte resultant en el termini establert a la clàusula dinovena del Plec de
Clàusules Particulars Tipus.

SETÈ.- AUTORITZAR a la Unitat de Contractació a fer efectius tots els punts del present acord.
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