Exp. 339/2021-SSC-PORH
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE NÚM. 2 -2a. SessióA Barcelona, 6 d’octubre de 2021 (8:30 hores).
Reunida en sessió pública la Mesa de contractació de la licitació del procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, referent a la “Contractació del subministrament successiu i continuat de pròtesis de genoll i
cimentació amb destinació al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona (exp. 339/2021-SSC-PORH)”, amb l’assistència de:

 President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport
 Vocals: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern)



Sr. Josep Muñoz Ortin, per delegació del cap de Secció del Servei de Traumatologia
Sr. Joan Mª Aviño Parés, tècnic de Contractació Producte Sanitari
Sra. Esther Lozano Moledo, per delegació del cap de l’Assessoria Jurídica (assessora
jurídica)
Secretària: Sra. Josefina Chiquito Merchan, per delegació de la cap del Servei de
Contractació

Es constata l’existència de quòrum i es declara constituïda la Mesa de contractació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Es dona inici a l’acte virtual d’obertura dels Sobres núm. 2 de la licitació amb l’única assistència dels
membres de la Mesa anteriorment citats sense que cap interessat hagi assistit.
Atès que aquesta sessió es realitza de forma virtual, i per tal de facilitar la connexió, se sol·licita als
assistents que mantinguin la seva càmera i micròfon apagats per tal d’evitar interferències i que els activin,
en cas de realitzar alguna intervenció en el moment en el que se’ls convidi a manifestar els dubtes o
explicacions que estimin oportunes.
Es procedeix a recordar les dades de la licitació i a relacionar les empreses que han presentat oferta en
aquesta licitació, concretament:

 PALEX MEDICAL, S.A. Lot 3, és a dir Lot 1 Sublot 3
 MEDCOMTECH, S.A. Lot 3, és a dir Lot 1 Sublot 3
 A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.U. Lot 6 és a dir Lot 2 Sublot 2, Lot 7 és a dir Lot 2
Sublot 3 i Lot 8 és a dir Lot 2 Sublot 4

 CMM, S.L.U. Lot 6, és a dir Lot 2 Sublot 2
 ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. Lot 1 és a dir Lot 1 Sublot 1, Lot 2 és a dir Lot 1 Sublot 2, Lot 4


és a dir Lot 1 Sublot 4, Lot 5 és a dir Lot 2 Sublot 1,Lot 6 és a dir Lot 2 Sublot 2 i Lot 7 és a dir Lot
2 Sublot 3
HERAEUS, S.A. Lot 5 és a dir Lot 2 Sublot 1 i Lot 6 és a dir Lot 2 Sublot 2

Aquestes van arribar en temps i forma d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives
Particulars de la licitació.
En sessió privada es va procedir a l’examen i qualificació de la documentació continguda dins dels Sobres
núm. 1 i la Mesa de contractació va acordar admetre a tots els licitadors presentats.
Així mateix, s’indica que els licitadors van registrar la paraula clau en temps i forma.
Es convida als assistents a que manifestin els dubtes o sol·licitin les explicacions que estimin oportunes,
sense que hagi cap manifestació.
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Seguidament, un cop els custodis han aplicat correctament les credencials i que s’ha assolit el quòrum
mínim, es procedeix a l’obertura del Sobre núm. 2 (sobre la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables
mitjançant fórmules automàtiques).
LOT NÚM. 1 : PRÒTESIS DE GENOLL
SUBLOT 1

PRÒTESI TOTAL DE GENOLL DE TITANI PER AL·LÈRGICS A METALLS

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques
a) Oferta econòmica IVA sense IVA (Import 1 any)

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.
61.500,00 €

b) Valoració tècnica

Codi

Descripció
Component femoral fabricat en aliatge de titani, alumini i vanadi en bloc massís,
per a pacients al·lèrgics als metalls, anatòmic i sense conservació del LCP. En
les diferents talles i mides. Estèril i unitari.

GAE126

Codi

Que el metall sigui lliure de níquel per a pacients sensibles

SÍ

Disponibilitat de versions dreta i esquerra

SÍ

Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º

SÍ

Opcions de superfícies articulars fixa o mòbil

SÍ

Disponibilitat de cinc talles per extremitat

SÍ

Que la fixació sigui cimentada

SÍ

Descripció
Safata tibial fabricada en aliatge de titani i vanadi en un bloc massís amb
recobriment de polimetilmetacrilat (PMMA) per a pacients al·lèrgics als metalls.
En les diferents talles i mides. Estèril i unitari

GAF114

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

Que la safata tibial disposi de 7º de pendent

SÍ

Que incorpori aletes d'estabilització per augmentar tant la solidesa del
component com la seva estabilitat rotacional.

SÍ

Disponibilitat de mecanisme de bloqueig per assegurar l’acoblament entre la
base tibial i la superfície articular.

SÍ

Que l'opció cimentada permeti col·locar augments i tiges d'extensió

SÍ

Que presenti una quilla central cimentada antirrotacional

SÍ
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Opció de fixació cimentada amb recobriment de PMMA

Codi

Descripció
Insert tibial de polietilè d’Ultra Alta Densitat per a pacients al·lèrgics als metalls.
En totes les seves mides. Estèril i unitari.

GAF122

SÍ

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º

SÍ

Amb sacrifici del lligament creuat posterior (LCP)

SÍ

Que incorpori un rebaix en una porció de la cara anterior per minimitzar la
tensió del lligament rotular en alta flexió

SÍ

Altament entrecreuat i fixat a la safata tibial amb un mecanisme de bloqueig

SÍ

Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen

SÍ

Codi

Descripció
Component patel·lar de polietilè d'ultra alt pes molecular. Cimentat i fixat amb
tres pivots. Estèril i unitari.

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

Que disposi de 6 mides estàndard (diàmetres 26,29,32,35, 38, 41mm) i de 4
mides micros (diàmetres 26, 29, 32 i 35 mm).

SÍ

Que disposi d'un disseny simètric amb una forma "tipus temple", (la qual cosa
optimitza l'àrea de contacte femoro patel·lar en alta flexió)

SÍ

Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen

SÍ

Que els tres pivots de fixació òssia tinguin el mateix diàmetre i la mateixa
localització independentment de la talla.

SÍ

Que disposi de vora per a fixació de ciment que proporcioni un bloqueig i una
contenció del ciment addicional.

SÍ

GAG039

c) Proporciona un producte alternatiu

SÍ

PRÒTESI TOTAL DE GENOLL AMB SAFATA TIBIAL ANATÒMICA AMB I SENSE
CONSERVACIÓ LCP

SUBLOT 2

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques
a) Oferta econòmica IVA sense IVA (Import 1 any)
b) Valoració tècnica
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ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.
133.000,00 €

Codi

Descripció
Component femoral fabricat en aliatge de Crom-Cobalt-Molibdè, disponible amb
o sense conservació del LCP. Estèril i unitari.

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U

Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º

SÍ

Que disposi de dos versions d'amplitud diferents: Standard i estreta

SÍ

Disponibilitat de 10 talles (versió Standard) ó 11 talles (versió estreta)

SÍ

Component femoral asimètric que disposi de versió dreta i esquerre.

SÍ

Opció de fixació cimentada o porosa

SÍ

GAE099
GAE143

Codi

Descripció
Safata tibial fabricada en aliatge de titani, alumini i vanadi, amb possibilitat de
col·locació de tija. En diferents talles i mides. Estèril i unitari

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U

Que disposi d'una quilla antirrotacional que es centri a l'augmentar de mida

SÍ

Disponibilitat de versions dreta i esquerra

SÍ

Que incorpori aletes d'estabilització per augmentar tant la solidesa del
component com la seva estabilitat rotacional

SÍ

Que la safata tibial posseeixi 5º de pendent posterior

SÍ

Que la fixació sigui cimentada i disposi de recobriment de PMMA

SÍ

Compatible amb components femorals i de superfície articular de diferents
tipus de constricció (CR, UC y LPS)

SÍ

Que presenti un mecanisme de bloqueig que proporcioni un acoblament segur
entre la base tibial i la superfície articular

SÍ

GAF184

Codi

Descripció
Insert tibial de polietilè d'ultra alta densitat que disposi de diferents tipus de
constricció: CR, UC, PS i PS augmentat. En les seves diferents talles i mides.
Estèril i unitari

GAF124
GAF177
GAF178
GAF179
GAF180
GAF181
GAF182
GAF183

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U

Disponibilitat de versions dreta i esquerra

SÍ

Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º

SÍ

Que disposi de polietilens que creixin d'1mm en 1mm de gruix fins a 14mm

SÍ

Que incorpori un rebaix en una porció de la cara anterior per minimitzar la
tensió del lligament rotular en alta flexió

SÍ
SÍ

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Servei de Contractació I Edifici FRANÇA I Planta 3ª
Passeig de la Circumval·lació, 8 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 832 I Fax 932 483 846
www.parcdesalutmar.cat

Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen
Codi

Descripció
Component patel·lar de polietilè d'ultra alta densitat. Cimentat i fixat amb tres
pivots. En les diferents talles i mides. Estèril i unitari.

GAG043

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U

Disponibilitat de 5 mides estàndard (diàmetres 26, 29, 32, 35, 38 i 41mm)

SÍ

Que disposi d'un disseny simètric amb una forma "tipus temple", (la qual cosa
optimitza l'àrea de contacte femoro patel·lar en alta flexió)

SÍ

Que els tres pivots de fixació òssia tinguin el mateix diàmetre i la mateixa
localització independentment de la talla

SÍ

Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen

SÍ

c) Proporciona un producte alternatiu

SUBLOT 3

SÍ

PRÒTESI TOTAL DE GENOLL ANATÒMICA MULTIRADI AMB I SENSE CONSERVACIÓ LCP

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques
a) Oferta econòmica IVA sense IVA (Import 1 any)

MEDCOMTECH,
S.A

PALEX
MEDICAL, S.A.

199.920,00 €

204.000,00 €

b) Valoració tècnica
Codi

Descripció

MEDCOMTECH,
S.A

PALEX
MEDICAL, S.A.

Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”) per a
reduir l'instrumental a caixa i mitja

SÍ

NO

Que el sistema de genoll disposi d'una plantilla de tall que permeti
triar entre referència anterior i posterior durant la intervenció

SÍ

SÍ

Que disposi de component femoral cimentat i no cimentat

SÍ

SÍ

Que el component femoral permeti un moviment axial d'almenys
12,5°

SÍ

SÍ

MEDCOMTECH,
S.A

PALEX
MEDICAL, S.A.

Que s’ofereixi l’opció d'afegir tiges i augments en la tíbia primària

SÍ

SÍ

Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”)

SÍ

NO

Que disposi d'un disseny amb dos aletes estabilitzadores i una
quilla central

SÍ

SÍ

Component femoral anatòmic multi radi, amb o sense conservació
del LCP. Estèril i unitari.

GAE060
GAE128

Codi

Descripció
Safata tibial en aliatge de titani cimentada. En les diferents talles i
mides. Estèril i unitari

GAF016
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Codi

Descripció

MEDCOMTECH,
S.A

PALEX
MEDICAL, S.A.

Que el polietilè tingui una caiguda posterior de 5º

SÍ

NO

Disponibilitat en 3 tipus de polietilè: per CR (retenció de creuat), PS
(postero estabilitzat) i UC (ultracongruent)

SÍ

SÍ

Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”)

SÍ

NO

Disponibilitat amb o sense conservació del LCP

SÍ

NO

MEDCOMTECH,
S.A

PALEX
MEDICAL, S.A.

Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”)

SÍ

NO

Disponibilitat de dues opcions de patel·la: inset (1 pivot) i onset (3
pivots)

SÍ

SÍ

Què el diàmetre mínim sigui de 26 mm

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Insert tibial de polietilè d'ultra alt pes molecular, en les diferents mides
i talles. Estèril i unitari.

GAF003
GAF160
GAF132

Codi

Descripció
Component patel·lar cimentat de polietilè d'ultra alt pes molecular. En
les diferents talles i mides. Estèril i unitari

GAG035

c) Proporciona un producte alternatiu

SUBLOT 4

PRÒTESI PARCIAL FEMORO PATEL·LAR

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques
a) Oferta econòmica IVA sense IVA (Import 1 any)

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.
7.400,00 €

b) Valoració tècnica
Codi

Descripció
Component tròclea femoral fabricat en aliatge de Crom-Cobalt-Molibdè, cimentat
i anatòmic. Estèril i unitari.

GAE127

Codi

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

Disponibilitat de versions dreta i esquerra

SÍ

Disponibilitat de un mínim de 5 talles per esquerra i dreta

SÍ

Compatible amb els components rotulars existents

SÍ

Que el component troclear disposi de 3 pivots per a poder fixar-se mitjançant
tècnica de cimentació

SÍ

Descripció
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Component patel·lar de polietilè d'ultra alt pes molecular. Cimentat i fixat amb
tres pivots. Estèril i unitari.

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

Que disposi de 6 mides estàndard (diàmetres 26,29,32,35, 38, 41mm) i de 4
mides micros (diàmetres 26, 29, 32 i 35 mm)

SÍ

Que disposi d'un disseny simètric amb una forma "tipus temple", (la qual cosa
optimitza l'àrea de contacte femoro patel·lar en alta flexió)

SÍ

Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen

SÍ

Que els tres pivots de fixació òssia tinguin el mateix diàmetre i la mateixa
localització independentment de la talla

SÍ

Que disposi de vora per a fixació de ciment que proporcioni un bloqueig i una
contenció del ciment addicional

SÍ

GAG039

c) Proporciona un producte alternatiu

SÍ

LOT NÚM. 2 : CIMENTACIÓ GENOLL
SUBLOT 1

CIMENT D'ALTA VISCOSITAT AMB GENTAMICINA 40 GR

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques

HERAREUS,
S.A.

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

10.625,00 €

8.750,00 €

HERAREUS,
S.A.

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

Que contingui un colorant tant en líquid com en pols, per a una
millor visualització

SÍ

SÍ

Que la seva composició sigui a base d’un copolímer de metilacrilatmetilmetacrilat en pols i monòmer de metil-metacrilat líquid (que al
barrejar-se s’obtenen cadenes de polimetil metacrilat)

SÍ

SÍ

Que disposi de com a mínim 4 estudis clínics amb evidència
científica nivell 2 segons criteris JBJS (The Journal of Bone and
Joint Surgery) de comparativa amb altres ciments

SÍ

SÍ

Que contingui Diòxid de Zirconi com a mitjà de contrast radiològic

SÍ

SÍ

Que l'esterilització sigui per òxid d’etilè

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

a) Oferta econòmica IVA sense IVA (Import 1 any)
b) Valoració tècnica
Codi

Descripció
Ciment ossi radioopac precarregat de 40 gr de pols (Tolerància +/10%) i 20ml de líquid (Tolerància +/- 10%), d'alta viscositat, amb
Gentamicina i colorant. Estèril i unitari

GAD066

c) Proporciona un producte alternatiu
SUBLOT 2

BARREJADOR DE CIMENT
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Criteris d’adjudicació avaluables
mitjançant formules automàtiques

A2C
SUMINISTROS
HOSPITALARIOS,
S.L.

a) Oferta econòmica IVA sense IVA
(Import 1 any)

21.450,00 €

CMM, S.L.U.

ZIMMER
BIOMET SPAIN,
S.L.U.

HERAREUS,
S.A.

19.250,00 €

14.850,00 €

19.250,00 €

b) Valoració tècnica
Codi

GAT004

Descripció

A2C
SUMINISTROS
Sistema per barrejar ciment ossi per a aplicacions
protèsiques. Radioopac. Lliure de làtex. Estèril i HOSPITALARI
OS, S.L.
unitari

CMM,
S.L.U.

HERARE
US, S.A.

ZIMMER
BIOMET
SPAIN,
S.L.U.

Que el grau de buit de funcionament sigui de
550mmHg

SÍ

SÍ

SÍ

Que posseeixi un filtre de carboni activat
microbiològic (que afavoreix la disminució en
l'emissió de gasos)

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Que presenti un recipient sense PVC de gran
capacitat de fins a 3 càrregues de ciment

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Que incorpori una pala de puntes arrodonides i
amb moviment oscil·lant per homogeneïtzar la
barreja

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

c) Proporciona un producte alternatiu
SUBLOT 3

PISTOLA DE RENTAT AMB FILTRES

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules
automàtiques

A2C SUMINISTROS
HOSPITALARIOS, S.L

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

36.000,00 €

35.100,00 €

A2C SUMINISTROS
HOSPITALARIOS, S.L.

ZIMMER BIOMET
SPAIN, S.L.U.

El sistema ha de disposar de cànula per a rentat de
maluc i per a rentat de genoll

SÍ

SÍ

El sistema ha de poder irrigar i succionar de forma
simultània

SÍ

SÍ

El sistema ha de funcionar mitjançant una bateria
autònoma de piles

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

a) Oferta econòmica IVA sense IVA (Import 1 any)
b) Valoració tècnica

Codi

Descripció
Sistema de rentat pulsàtil per a l'eliminació i neteja del
teixit necròtic, bacteris i altres materials contaminants.
Lliure de làtex. Estèril i unitari

FRE233
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Que incorpori un sistema de protecció d’esquitxades de
doble con, dissenyat per minimitzar l’esquitxada i ajudar a
controlar els perills associats

c) Proporciona un producte alternatiu

SUBLOT 4

NO

SÍ

ESPAIADOR DE GENOLL PRECONFORMAT AMB DOS ANTIBIÒTICS

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques

A2C SUMINISTROS
HOSPITALARIOS, S.L.
15.580,00 €

a) Oferta econòmica IVA sense IVA (Import 1 any)
b) Valoració tècnica

Codi

Descripció
A2C SUMINISTROS
HOSPITALARIOS, S.L.
Espaiador temporal preconformat de genoll amb dos antibiòtics. Lliure
de làtex. Estèril i unitari

GAF148

Que els dos antibiòtics que incorpora siguin Vancomicina i
Gentamicina

SÍ

Que estigui compost per dos elements articulats independents

SÍ

Disponible en tres mides diferents (60, 70 i 80mm)

SÍ

Possibilitat de subministrar dispositius de prova per poder escollir la
mida de l’implant definitiu

SÍ

c) Proporciona un producte alternatiu

NO

Novament, es convida als assistents a que manifestin els dubtes o sol·licitin les explicacions que estimin
oportunes, no havent-hi cap manifestació.
S’informa als assistents que un cop examinat i avaluat el contingut del Sobre núm. 2 i fets els requeriments
oportuns, si s’escauen, la Mesa es reunirà per realitzar la preceptiva proposta de classificació a l’òrgan de
contractació qui decidirà sobre la classificació definitiva de les ofertes i l’adjudicació que serà comunicada
a tot els licitadors i publicada al Perfil del contractant.
I sense cap altra qüestió, el President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta
en el lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.

El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Esther Lozano Moledo
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