INFORME DE VALORACIÓ (SOBRE 2, CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE
VALOR
DE
LES
OFERTES
DE
L’EXPEDIENT
2019-000021
(SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS A L’EMPRESA PÚBLICA
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES).

Aquest document justifica la valoració que s’ha donat en base a les
especificacions del plec administratiu i el plec tècnic del present expedient.

Dades
La base de la valoració, segons l’informe de necessitats de la licitació, és la
següent:


Organització del servei de subministrament pla operatiu (2 punts). Es valorarà
la proposta organitzativa que garanteixi la millor operativitat i que sigui factible.
La ponderació serà la següent:
o Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat del
SEM (2).
o Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (1).
o Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).



Actuació en cas de serveis d’urgència (5 punts). Es valorarà el procediment de
resposta en front d’una necessitat imprevista puntual. La ponderació serà la
següent:
o Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat del
SEM (5).
o Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (2,5).
o Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).



Pla de manteniment dels envasos (2 punts). Es valorarà el detall i abast del pla
de manteniment dels envasos, respecte el servei de subministrament licitat. La
ponderació serà la següent:
o Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat del
SEM (2).
o Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (1).
o Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).



Pla de qualitat (3 punts). Es valorarà el detall i abast del pla de qualitat
respecte el servei de subministrament i el control dels productes. La
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ponderació serà la següent:
o Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat del
SEM (3).
o Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (1,5).
o Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).


Planificació per iniciar la prestació del servei (3 punts). Detall i adequació del
calendari de posada en marxa, indicant el total de tasques a desenvolupar per
a posar en marxa el servei. La ponderació serà la següent:
o Descripció clara i detallada de la informació, i calendari molt adequat a la
posada en marxa del contracte (3).
o Descripció suficient i/o calendari adequat a la posada en marxa del
contracte (1,5).
o Descripció insuficient i/o calendari no adequat (0).



Control del consum de gas (5 punts). Es valoraran les propostes vinculades al
control de gas i que permetin l’estalvi a l’usuari en l’ús de les ampolles.
o Proposta que dona la possibilitat del control de consum i assegura l’estalvi
de gas (5).
o Proposta que dona possibilitat del control de consum, però no assegura
l’estalvi de gas (2,5).
o Proposta poc viable i que no dona possibilitat de control de consum, ni
d’estalvi (0).



Identificació i traçabilitat de les botelles de gas del contracte (5 punts). Es
valoraran les propostes dels licitadors vinculades a la identificació de la botella
que permeti la ràpida identificació de la mateixa entre altres botelles que no
siguin del SEM o la localització de les mateixes ràpidament.
o Proposta que identifica l’ampolla en qualsevol situació i angle visual, o
mitjançant sistemes tecnològics de localització. (5).
o Proposta que identifica l’ampolla però no facilita la identificació en tots els
angles de visió (2,5).
o Proposta que no facilita la identificació (0).

S’han rebut les següent ofertes:



Lot 1: Oxigen Salud SA i Air Liquid Healthcare SA.
Lot 2: Oxigen Salud SA.

Resultat
El resultat obtingut de la valoració de les ofertes es el següent:
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Concepte

Màxim

Organització del servei de subministrament
Actuació en cas de serveis d'urgència
Pla de manteniment dels envasos
Pla de qualitat
Planificació per iniciar la prestació del servei
Control del consum de gas
Identificació i traçabilitat de les botelles

2,00
5,00
2,00
3,00
3,00
5,00
5,00

TOTAL

25,00

LOT 1
Oxigen
Air
Salud
Liquid
2,00
2,00
5,00
5,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
5,00
5,00
5,00
22,50

25,00

LOT 2
Oxigen
Salud
2,00
5,00
2,00
3,00
3,00
2,50
5,00
22,50

Justificació de la valoració
El resultat de la valoració de cada lot es justifica de la següent manera:
Lot 1: Subministrament a la Seu Central


Organització del servei de subministrament
En aquest apartat s’ha valorat l’organització i operativa del servei de
subministrament dels gasos medicinals que els licitadors han presentat a la
seva oferta. La valoració màxima per aquest concepte és de 2 punts.
Es valora amb màxima puntuació a les ofertes d’Oxigen Salud SA i Air
Liquid Healthcare SA degut a que ambdues empreses descriuen de forma
clara i detallada l’organització del servei de subministrament, i és molt
adient per l’activitat del SEM. Es valora molt positivament que ambdues
empreses posen a disposició un augment d’estoc per a disminuir el risc de
trencament d’estoc i per donar resposta en cas de perill en el servei.



Actuació en cas de serveis d'urgència
En aquest apartat s’ha valorat quina és l’actuació en cas de serveis
d’urgència imprevista pel servei de subministrament dels gasos medicinals
que els licitadors han presentat a la seva oferta. La valoració màxima per
aquest concepte és de 5 punts.
Es valora amb màxima puntuació a les ofertes d’Oxigen Salud SA i Air
Liquid Healthcare SA degut a que ambdues empreses descriuen de forma
clara i detallada l’actuació en cas de serveis d’urgència imprevista i puntual,
i és molt adient per l’activitat del SEM. Es valora molt positivament que
ambdues empreses presenten plans de servei en cas de serveis d’urgència
i una disponibilitat total per a no alterar la continuïtat de servei en cas de
causes majors.
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Pla de manteniment dels envasos
En aquest apartat s’ha valorat el pla de manteniment dels envasos per a la
realització del servei de subministrament dels gasos medicinals que els
licitadors han presentat a la seva oferta. La valoració màxima per aquest
concepte és de 2 punts.
Es valora amb màxima puntuació a les ofertes d’ Oxigen Salud SA i Air
Liquid Healthcare SA degut a que ambdues empreses descriuen de forma
clara i detallada el pla de manteniment d’envasos, i és molt adient per
l’activitat del SEM. Es valora molt positivament que ambdues empreses
presenten plans de manteniment normatiu, preventiu i correctiu, a més de
presentar certificats d’entrenament dels seu personal en la reparació i
manteniment d’envasos.



Pla de qualitat
En aquest apartat es valora el pla de qualitat relacionat amb el servei de
subministrament de gasos medicinals que els licitadors han presentat a la
seva oferta. La valoració màxima per aquest concepte és de 3 punts.
Es valora amb màxima puntuació a les ofertes d’Oxigen Salud SA i Air
Liquid Healthcare SA degut a que ambdues empreses descriuen de forma
clara i detallada el pla de qualitat, i és molt adient per l’activitat del SEM. Es
valora molt positivament que ambdues empreses han obtingut les
certificacions en la ISO9001 de qualitat i en la ISO14001 de medi ambient.



Planificació d’inici del servei
En aquest apartat es valora el pla de posada en marxa del servei de
subministrament de gasos medicinals que els licitadors han presentat a la
seva oferta. La valoració màxima per aquest concepte és de 3 punts.
Es valora amb màxima puntuació a les ofertes de Oxigen Salud SA i Air
Liquid Healthcare SA degut a que ambdues empreses descriuen de forma
clara i detallada les tasques a desenvolupar per a posar en marxa el servei.
Es valora molt positivament que els dos licitadors presenten una revisió i
ajustament d’equipaments de la zona d’emmagatzematge de botelles al
SEM, de manera que es compleixin totes les directives de seguretat.



Control de consum de gas
En aquest apartat es valoren aquelles millores que optimitzin el consum de
gas. La valoració màxima per aquest concepte és de 5 punts.
Es valora amb 2,5 punts d’un total de 5 punts a l’empresa Oxigen Salud
S.A. per presentar l’opció d’Oxitemps perquè permet saber l’autonomia de
les ampolles de gas, de manera que es pot millorar l’aprofitament del
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oxigen que contenen. Una vegada implementada l’aplicació de mòbil pot
reduir el consum de gas, però no de forma segura, ja que permet fer un
millor aprofitament del contingut de les ampolles sempre que l’usuari faci
servir l’aplicació de mòbil.
Es valora amb 5 punts al licitador Air Liquid Healthcare SA per presentar un
indicador digital a la tulipa de la botella compacta B5 que permet informar
en temps real i de manera immediata quina és l’autonomia i el volum en
litres del gas que hi ha contingut. Una vegada implementada la millora pot
reduir el consum de gas ja que permet fer un millor aprofitament del
contingut de les ampolles. Aquesta millora de control de consum és millor
que la presentada per Oxigen Salud ja que la lectura és immediata i no
depèn d’un mòbil per a conèixer la mateixa informació, per aquest motiu se
li atorguen 2,5 punts més que el sistema presentat per Oxigen Salud SA.


Identificació i traçabilitat de les botelles
En aquest apartat es valoren aquelles millores que optimitzin l’identificació i
el seguiment de les botelles d’oxigen. La valoració màxima per aquest
concepte és de 5 punts.
Es valora amb un total de 5 punts a Air Liquid Healthcare SA i Oxigen
Salud perquè proporcionen una eina informàtica per a gestionar, mitjançant
codis de barres, la traçabilitat dels envasos.

Important: L’oferta de Air Liquid Healthcare SA no especifica cap informació
sobre l’adequació dels envasos als dispositius homologats i certificats de
subjecció de botelles de gas, instal·lats en els vehicles de SEM. Aquesta
informació es precisa com a condició especial d’execució i caldrà presentar la
declaració responsable que es demana en el plec administratiu abans de la
formalització del contracte.
Oxigen Salud SA, sí presenta informes sobre l’adequació dels envasos als
dispositius homologats i certificats de subjecció de botelles de gas, per una banda
certificat pel transformador dels vehicles i per una altra la declaració responsable
del licitador.

Lot 2: Subministrament a la base de Girona


Organització del servei de subministrament
En aquest apartat s’ha valorat l’organització i operativa del servei de
subministrament dels gasos medicinals que el licitador ha presentat a la
seva oferta. La valoració màxima per aquest concepte és de 2 punts.
Es valora amb màxima puntuació a l’oferta de Oxigen Salud SA degut a
que descriu de forma clara i detallada l’organització del servei de
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subministrament, i és molt adient per l’activitat del SEM. Es valora molt
positivament que Oxigen Salud posa a disposició un augment d’estoc per a
disminuir el risc de trencament d’estoc i per donar resposta en cas de perill
en el servei.


Actuació en cas de serveis d'urgència
En aquest apartat s’ha valorat quina és l’actuació en cas de serveis
d’urgència imprevista pel servei de subministrament dels gasos medicinals
que el licitador ha presentat a la seva oferta. La valoració màxima per
aquest concepte és de 5 punts.
Es valora amb màxima puntuació a l’oferta de Oxigen Salud SA degut a
que descriu de forma clara i detallada l’actuació en cas de serveis
d’urgència imprevista i puntual, i és molt adient per l’activitat del SEM. Es
valora molt positivament que Oxigen Salud presenti un pla de servei en cas
de serveis d’urgència i una disponibilitat total per a no alterar la continuïtat
de servei en cas de causes majors.



Pla de manteniment dels envasos
En aquest apartat s’ha valorat el pla de manteniment dels envasos per a la
realització del servei de subministrament dels gasos medicinals que el
licitador ha presentat a la seva oferta. La valoració màxima per aquest
concepte és de 2 punts.
Es valora amb màxima puntuació a l’oferta d’Oxigen Salud SA degut a que
descriu de forma clara i detallada el pla de manteniment d’envasos, i és
molt adient per l’activitat del SEM. Es valora molt positivament que presenti
pla de manteniment normatiu, preventiu i correctiu, a més de presentar
certificats d’entrenament dels seu personal en la reparació i manteniment
d’envasos.



Pla de qualitat
En aquest apartat es valora el pla de qualitat relacionat amb el servei de
subministrament de gasos medicinals que el licitador ha presentat a la seva
oferta. La valoració màxima per aquest concepte és de 3 punts.
Es valora amb màxima puntuació a l’oferta d’Oxigen Salud SA degut a que
descriu de forma clara i detallada el pla de qualitat, i és molt adient per
l’activitat del SEM. Es valora molt positivament que Oxigen Salud ha
obtingut certificacions en la ISO9001 de qualitat i en la ISO14001 de medi
ambient.



Planificació d’inici del servei
En aquest apartat es valora el pla de posada en marxa del servei de
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subministrament de gasos medicinals que el licitador ha presentat a la seva
oferta. La valoració màxima per aquest concepte és de 3 punts.
Es valora amb màxima puntuació a l’oferta d’Oxigen Salud SA degut a que
descriu de forma clara i detallada les tasques a desenvolupar per a posar
en marxa el servei. Es valora molt positivament que Oxigen Salud presenta
una revisió i ajustament de la zona d’emmagatzematge de botelles al SEM,
de manera que compleixi totes les directives de seguretat.


Control de consum de gas
En aquest apartat es valoren aquelles propostes que optimitzin el consum
de gas. La valoració màxima per aquest concepte és de 5 punts.
Es valora amb 2,5 punts d’un total de 5 punts a l’empresa Oxigen Salud
S.A. per presentar l’opció d’Oxitemps perquè permet saber l’autonomia de
les ampolles de gas, de manera que es pot millorar l’aprofitament del
oxigen que contenen. Una vegada implementada l’aplicació de mòbil pot
reduir el consum de gas, però no de forma segura, ja que permet fer un
millor aprofitament del contingut de les ampolles sempre que l’usuari faci
servir l’aplicació de mòbil.



Identificació i traçabilitat de les botelles
En aquest apartat es valoren aquelles millores que optimitzin la identificació
i el seguiment de les botelles d’oxigen. La valoració màxima per aquest
concepte és de 5 punts.
Es valora amb 5 punts l’oferta d’Oxigen Salud SA en aquest aspecte
perquè proporciona una eina per a gestionar mitjançant codis de barres la
traçabilitat dels envasos fet que permetrà minimitzar la pèrdua d’envasos.

Joaquín Algarte León - DNI
44188664Y (SIG)
2019.03.21 12:37:56 +01'00'

Pàgina 7 de 7

