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Assumpte: Acte de la mesa de contractació per a l’obertura del Sobre
C
Compra d’equipament de Radiologia pel nou Centre MQ de Reus,
juntament amb el seu manteniment.

En data 18 de setembre de 2020, es constitueix la Mesa de Contractació
designada per assistir a l’òrgan de contractació d’aquest expedient convocat
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
En la situació actual, atesa la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de conformitat
amb l’article 4 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, el
present acte es porta a terme de forma telemàtica.
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A tal efecte, s’ha habilitat l’eina col·laborativa Webex, amb l’objectiu que els
membres de la Mesa de Contractació i les empreses interessades puguin
portar-ne un seguiment telemàtic en directe.
En data 16 de setembre de 2020 es va publicar un avís relacionat amb la
Mesa en el taulell d’avisos de l’espai virtual de la present licitació en la
Plataforma de Serveis i Contractació Pública, informant de l’acte d’obertura
del sobre C i el seu accés a través de l’enllaç de l’eina col·laborativa Webex.
Assisteixen:
-

Presidenta: Sra. M. dels Àngels Rius Rafecas, Directora del Centre
MQ de Reus.
Vocal: Sr. Carles Abelló Pellicer, Director Econòmicfinancer de
GINSA, AIE.
Vocal: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions
i Contractació de GINSA, AIE.
Vocal: Sr. Tomàs Gibert, Cap de manteniment Àrea Baix Camp de
GINSA, AIE.
Secretària: Sra. Andrea Teruel Moreno, Tècnica-Lletrada de l’Àrea
de licitacions i Contractació de GINSA, AIE.
Vocal tècnic: Sr. Jesús Ariño, Servei de PR i Física Mèdica
Vocal tècnic: Sra. Montserrat Boix Ricart, Direcció d’Infermeria del
Centre MQ Reus.

Excusen la seva presència el Sr. Manel Artigues Pedrola, Director del Servei
de Radiofisica de l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM.
D’acord amb la convocatòria realitzada als membres de la mesa, es
procedeix a tractar els següents punts de l’ordre del dia:
En acte intern:
I. APROVACIÓ DE LES EXCLUSIONS
La mesa valora les possibles exclusions que es van exposar en la mesa de
data 10 de setembre de 2020.

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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- Respecte de l’exclusió de l’empresa ALTHEA HEALTHCARE, SLU
Es transcriu el que va ser exposat pels tècnics a la sessió de la mesa de 10
de setembre de 2020:
“Els tècnics que estan elaborant l’informe de valoració exposen que l’oferta
presentada per ALTHEA HEALTHCARE, SLU és ambigua i no queda clar que
doni compliment en els següents extrems:
 Indicador de dosis pacient, informació emmagatzemada a la capçalera
DICOM: En l’índex aportat per l’empresa s’indica que aquesta informació es
troba en el punt 11 relatiu a la connexió de Red i Seguretat. Amb la
informació que consta al punt indicat no es pot deduir que l’empresa doni
compliment als requisits mínims establerts al PPT atès que el redactat és
molt confús i poc clar, i l’únic que s’indica és que la opció està habilitada.
Tant de l’indicador de dosis com de la capçalera DICOM només s’indica que
l’opció està habilitada però no s’especifica com es realitzarà. El fet de dir que
l’opció del DICOM està habilitada o que és un DICOM MPPS no implica que
l’aparell tingui indicador de dosis.
 Respecte del detector digital amb connexió inalàmbrica i l’accés remot,
s’indica que és opcional. No obstant, d’acord amb la clàusula 4.1 de les
característiques mínimes de l’equip l’accés remot és obligatori.
 Respecte dels controls de qualitat amb les imatges repetides o rebutjada,
s’indica que si però no es fa referencia al punt on s’explica ni s’ha trobat cap
referència a l’oferta on s’expliqui l’existència d’aquest control.
 Respecte de la connectivitat amb el PACS i RIS: D’aquest punt s’indica que
la informació es troba al punt 11 relatiu a la Red i Seguridad. En aquest punt
únicament es diu que està habilitat però ni indica ni explica com es realitzarà
la integració i la connectivitat.
Els tècnics exposen que amb la documentació presentada per l’empresa
ALTHEA HEALTHCARE, SLU no poden deduir el compliment dels requisits
mínims establerts als plec respecte dels apartats referenciats anteriorment. Els
tècnics argumenten que el fet de dir que l’opció està habilitada o que si que és
dona compliment però sense aportar la documentació justificativa no permet
deduir que l’equip tingui les característiques mínimes i consideren que
d’aquests apartats no s’ha aportat documentació suficient que acrediti el seu
compliment. A més a més, de l’accés remot s’indica que és opcional quan
aquest ha de ser obligatori d’acord amb l’establert al plec de prescripcions
tècniques.
Per tot l’anterior, els tècnics proposen excloure a ALTHEA HEALTHCARE,
SLU.”

La Clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques relativa a les
Especificacions tècniques de la Instal·lació. Característiques mínimes,
estableix literalment que:
“3.1 L’equip a subministrar hauran de complir la normativa vigent, i segons
l’assenyalat en aquest document.
3.2
L’equip a subministrar haurà de complir amb les especificacions,
composició i característiques establertes com a mínimes en aquest document.
Si alguna de les característiques establertes en les especificacions tècniques
fossin exclusives d’una única marca o model dels existents actualment al
mercat, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que
el fet de no ajustar exactament sigui causa d’exclusió.
3.3. Els licitadors aportaran la documentació descriptiva de les característiques
de l’equip ofert per tal de permetre una adequada valoració de les diferents
ofertes presentades. Caldrà que els licitadors indiquin cadascunes de les
característiques detallades en aquest document en quina pàgina de la
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documentació presentada pel licitador es pot trobar la informació tècnica
sol·licitada (en la seva oferta tècnica que incloguin en el sobre B hauran
d’incloure un índex resum especificant la informació sol·licitada).
La manca d’informació sobre les característiques de l’equip que impedeixi
contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present
plec serà objecte d’exclusió si no hi ha manera de deduir el compliment dels
requisits mínim exigits en aquest document.”

L’empresa ALTHEA HEALTHCARE, SLU no aporta la informació necessària
per valorar que l’equip doni compliment als requisits mínims establerts a la
clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques, en concret, respecte de
l’indicador de dosis de pacient, dels controls de qualitat de les imatges
repetides o rebutjades i de la connectivitat amb el PACS i el RIS. A més a
més, respecte de l’accés remot del Detector digital diu que és opcional quan
ha de ser obligatori.
S’exposa que davant d’aquest fet la mesa té dos opcions:
-

-

Demanar un aclariment: Es podria demanar un aclariment a
l’empresa per tal que acredites que dona compliment als anteriors
requisits. S’adverteix que aquest aclariment no podria suposar la
modificació de l’oferta.
Proposar l’exclusió de l’oferta en base la clàusula 3.3 del plec de
prescripcions tècniques al considerar que l’empresa no ha aportat
documentació per acreditar que dóna compliment als requisits
mínims.

La mesa considera que l’opció del aclariment no és viable atès que realitzar
aquesta consulta podria provocar una modificació en l’oferta i perjudicar a la
resta de licitadors. En aquest sentit, la clàusula 3.3 del plec de prescripcions
tècniques indicava clarament que s’havia d’aportar la documentació que
acredites que es dona compliment a les característiques mínimes.
Vista la clàusula 3.3 del plec de prescripcions tècniques, es proposa
l’exclusió de ALTHEA HEALTCARE, SLU atès que no aporta la
documentació necessària per valorar que l’equip ofert doni compliment amb
els requisits mínims establerts al plec de prescripcions tècniques. El motiu
que fonamenta l’exclusió és que els criteris d’adjudicació i els requisits
mínims han de ser verificables i han d’anar acompanyats de la
documentació necessària per comprovar la seva veracitat fet que no ha
estat possible, tal i com es desprèn de l’anàlisi fet pels tècnics.
Considerat l’assenyalat la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques,
segons la qual l’equip ha de donar compliment a les condicions mínimes,
aquestes han de ser verificables i han d’anar acompanyades de la
documentació necessària per comprovar la seva veracitat.
En aquest sentit, pel que fa a l’exactitud de les informacions facilitades pels
licitadors i la seva verificació també s’han pronunciat el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea en la sentència de 4 de desembre de 2003 (EVN AG y
Wienstrom GmbH, asunto C-448/01) que considera el següent:
“49. Por otra parte, el principio de igualdad de trato implica una obligación de
transparencia para permitir que se verifique su respeto, obligación que consiste
sobre todo en garantizar el control de la imparcialidad de los procedimientos de
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adjudicación (véase en este sentido, en particular, la sentencia Universale-Bau
y otros, antes citada, apartados 91 y 92).
50. Ahora bien, la valoración de las distintas ofertas con objetividad y
transparencia presupone que la entidad adjudicadora, basándose en
informaciones y documentos acreditativos facilitados por los participantes en la
licitación, esté en condiciones de verificar si las ofertas de éstos satisfacen
efectivamente los criterios de adjudicación.
51. Resulta, por lo tanto, que cuando una entidad adjudicadora establece un
criterio de adjudicación indicando que no pretende ni está en condiciones de
verificar la exactitud de las informaciones facilitadas por los licitadores, está
vulnerando el principio de igualdad de trato, puesto que dicho criterio no
garantiza la transparencia y objetividad del procedimiento de adjudicación. 52.
Por consiguiente, procede declarar que un criterio de adjudicación que no vaya
acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de
las informaciones facilitadas por los licitadores es contrario a los principios del
Derecho comunitario en materia de contratación pública.”

D’acord amb l’anterior, i tal i com han reconegut en nombroses ocasions els
tribunals competents en matèria de contractació (per exemple, el Tribunal
Administratiu de contractació Pública de la Comunitat de Madrid, en
Resolució 391/2017) admetre una declaració que no és acreditativa seria
deixar en mans del licitador l’autoatorgar-se la puntuació d’un element de
l’adjudicació del contracte sense possibilitat de control, sobretot quan els
licitadors han estat advertits de forma clara i inequívoca que la manca
d’informació que impedeix contrastar l’adequació als requeriments tècnics
serà objecte d’exclusió (clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques).
D’acord amb l’exposat, i vistos el preceptes legals d’aplicació, en concret les
clàusules 3 i 4 del plec de prescripcions tècniques, la Mesa de contractació
aprova per unanimitat l’exclusió de l’empresa ALTHEA HEALTHCARE, SLU
atès que no aporta la documentació necessària per valorar que l’equip ofert
doni compliment als requisits mínims establerts al plec de prescripcions
tècniques.
- Respecte de l’exclusió de l’empresa de l’empresa APR 1998, SL
“Es transcriu els arguments exposats pels tècnics a la sessió de la mesa de 10
de setembre de 2020:
Respecte d’aquesta oferta els tècnics exposen que manca informació sobre els
següents requisits mínims:
o
o
o

Informació referent als informes de dosis a pacient.
Indicadors de dosis per placa i per estudi.
Controls de qualitat amb anàlisis d’imatges repetides o rebutjades.

Els tècnics argumenten que d’acord amb la clàusula 3 del plec de prescripcions
tècniques, els licitadors han d’aportar la documentació descriptiva de les
característiques de l’equip ofertat per tal de valorar-lo. A la documentació
aportada per APR no s’expliquen els requisits mínim anterior, per la qual cosa,
no es pot determinar si l’equip que l’empresa presenta dona compliment o no.
Els tècnic conclouen que aquesta oferta hauria de ser exclosa perquè és
incompleta i no es pot determinar que es doni compliment amb els informes de
dosis pacient, amb els indicadors de dosis per placa i el control de qualitat amb
anàlisis d’imatges repetides o rebutjades.”

L’empresa APR 1998, SL no aporta la suficient documentació per valorar
que l’equip doni compliment als requisits mínims als requisits mínims
d’informació referent a la dosis a pacient, indicadors de dosis per placa i per
estudi i control de qualitat d’imatges repetides o rebutjades. Vist que la
clàusula 3.3 del plec de prescripcions tècniques exigeix que les empreses
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han de aportar tota la documentació que permeti valorar que l’equip doni
compliment als requisits mínims exigits, i que el fet de no fer-ho pot ser
causa d’exclusió.
Vist que de la documentació aportada, els tècnics exposen que no es pot
deduir que l’equip ofert per APR doni compliment als requisits mínims
d’informació referent a la dosis a pacient, indicadors de dosis per placa i per
estudi i control de qualitat d’imatges repetides o rebutjades es proposa
l’exclusió d’aquesta empresa atès que en cas de que sigues adjudicatària es
podria donar lloc a l’incompliment del contracte per no complir amb els
requisits mínims.
Es torna a exposar l’opció de demanar un aclariment però la mesa ho
descarta pels mateixos motius exposats anteriorment.
D’acord amb la mateixa argumentació i els mateixos preceptes assenyalats
per l’exclusió d’ALTHEA HEALTHCARE, SLU la Mesa acorda per unanimitat
l’exclusió de APR 1998, SL. El motiu que fonamenta l’exclusió és que els
criteris d’adjudicació i els requisits mínims han de ser verificables i han
d’anar acompanyats de la documentació necessària per comprovar la seva
veracitat fet que no ha estat possible, tal i com es desprèn de l’anàlisi fet
pels tècnics.
- Respecte de l’exclusió de SIEMENS HEALTHCARE, SLU:
Els tècnic encarregats de realitzar l’informe, en la sessió de data 10 de
setembre de 2020 van exposar que a la pàgina 6 de l’oferta de SIEMENS
HEALTHCARE,SLU , a l’apartat sobre característiques de l’equip, disposa:
“Características principales:
(...)
Control remoto de disparo por IR.”

De l’anterior es confirma que han inclòs en el sobre B informació de la seva
oferta que és avaluable de forma automàtica.
La clàusula 13.1 del plec de clàusules relativa als criteris de valoració
preveu literalment que:
“1.Possibilitat d’accionar l’aparell des de fora de la sala (5 punts)
Es valorarà la suspensió que l’operador pugui accionar l’aparell des de fora de
la Sala amb comandament a distància.
L’empresa que en la seva oferta presenti la possibilitat d’accionar l’aparell des
de fora de la sala amb comandament a distància, se’ls puntuarà amb 5 punts.
En cas de no ofertar aquesta possibilitat, s’obtindran 0 punts.
En el descriptiu de l’aparell que hauran d’incorporar al sobre B, els
licitadors hauran de garantir que no consti cap referència a la possibilitat
de poder accionar l’aparell des de fora la sala, ja que en cas de deduir-se
aquesta opció, serà causa d’exclusió, atès que aquest aspecte és un
criteri de valoració automàtica que s’ha d’incloure en el sobre C.”

Sense perjudici d’haver de considerar l’assenyalat a la clàusula 13.1 del
plec de clàusules (transcrita literal), cal assenyalar que la jurisprudència en
aquest tema és molt clara. Es cita a mode d’exemple la postura del Tribunal
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Administratiu Central de Recursos Contractuals de data 8 de febrere de
2019 i número de Resolució 90/2019, que assenyala:
“La Resolución 514/2014 también consideró un supuesto similar, en los
siguientes términos: “Así, si se admitieran las ofertas correspondientes a los
licitadores que no han cumplido la exigencia de presentar separadamente la
documentación exigida, la sujeta a juicio de valor, y la evaluable de forma
automática, se estaría permitiendo que el personal técnico encargado de
realizar su valoración dispusiera de una información previa que no es conocida
respecto de todos los licitadores, sino sólo de aquéllos que han incumplido la
exigencia reseñada, lo cual supone que su oferta será valorada con
conocimiento de un elemento de juicio que falta en las otras, infringiéndose así
los principios de igualdad de trato y no discriminación consagrados en el
TRLCSP. Ello supondría también la infracción del principio de secreto de las
proposiciones exigido en el artículo 145.2 de la Ley citada, pues
documentación o información que debiera deestar incorporada en el sobre nº 3
se conoce con anterioridad a su apertura… (…) En aplicación de esta doctrina
este Tribunal, en diversas Resoluciones, ha sentado el criterio, por un lado, de
confirmar la exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus
ofertas (ya se trate de criterios sujetos a juicio de valor o evaluable mediante
fórmulas) en el sobre relativo al cumplimiento de requisitos previos
(resoluciones 147/2011 y 67/2012, relativas a los recursos 114/2011 y
47/2012), así como para el supuesto de inclusión de información evaluable
mediante fórmulas en el sobre correspondiente a la información sujeta a juicio
de valor (resoluciones 191/2011 y 295/2011, referidas a los recursos 156/2011
y 253/2011); y, por otro, la no exclusión de aquellos que incluyeron información
del sobre evaluable automáticamente en el sobre referido a información técnica
no sujeta a evaluación mediante juicio de valor (resoluciones 14/2010 y
233/2011, que se corresponden con los recursos 18/2010 y 198/2011).”

En aquest sentit, cal ajustar-se al règim jurídic de la contractació del sector
públic i als plecs de clàusules, i en especial a l’exigència de garantir el
secret de les proposicions dels licitadors de manera que no existeixi
contaminació entre la documentació subjecta a avaluació prèvia i la
documentació que s’ha de valorar mitjançant l’aplicació de fórmules
matemàtiques sense existència d’un judici de valor per part de la Mesa de
contractació.
Vist que en aquest concret procés existeixen diversos criteris, l’error de
l’empresa SIEMENS HEALTHCARE,SLU contamina la valoració dels criteris
avaluables mitjançant judicis de valor, extrem que ha de comportar la seva
exclusió, en garantia dels principis d’igualtat i de no discriminació respecte
d’aquelles empreses que si han donat compliment a l’exigència assenyalada
al plec de clàusules, que només fan que reproduir el procediment legalment
establert a l’hora de valorar les ofertes.
Exposat l’anterior, els membres de la Mesa de Contractació concloen que la
proposició de l’empresa SIEMENS HEALTHCARE,SLU no dona compliment
a les exigències del plec de clàusules ni de la normativa d’aplicació, pels
motius exposats, i, en conseqüència, correspon la seva exclusió.
Les notificacions de les anteriors exclusions es farà en la sessió de la Mesa
de contractació de caràcter públic que es celebrarà a continuació,
convocada per a l’obertura del sobre C, sense perjudici de que es farà una
notificació individualitzada a les empreses afectades.
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II. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B.
A continuació, encara en acte intern, es procedeix a estudiar l’informe dels
criteris d’apreciació subjectiva (sobre B), elaborats pel Sr. Jesus Ariño i la
Sra. Montse Boix.
S’annexa a la present acta el referit informe (document 1.1 A 1.10 ), i que
ha estat enviat amb antelació als membres de la Mesa.
S’estudia l’informe tècnic sol·licitat. Es manifesta conformitat amb totes les
consideracions que s’hi assenyalen, als efectes de motivar la puntuació final
que s’hi fa constar.
De conformitat amb l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per
unanimitat aprovar l’informe tècnic que s’annexa a aquesta acta.
La mesa detecta que l’empresa FUJIFILM EUROPD GmbH, Sucursal
España ha fet constar en el document de característiques tècniques el
següent:
“Este documento contiene información y material confidencial propiedad de
FUJIFILM. Los materiales, ideas y conceptos contenidos en esta propuesta
serán utilizados exclusivamente para evaluar las capacidades de FUJIFILM y
no deberán ser divulgados fuera de su organización o utilizados con propósitos
distintos a los mencionados. No está permitido su reproducción total o parcial ni
su uso con otras organizaciones para ningún otro propósito, excepto
autorización previa por escrito”

La mesa exposa que l’article 133 de la LCSP regula literalment:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a
la información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a
los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán
divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter
de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitación o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus
servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del
adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su
caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del
procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que
tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean
públicamente accesibles.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de
partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la
liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que
se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la
oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.”

Vist que l’article 63 de la LCSP regula literalment:
3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al
menos la siguiente información:
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e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento,
así como todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento
de adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del
servicio u órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de
los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada
una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en
presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo caso, la
resolución de adjudicación del contrato.

Vist que la clàusula 11.11.6 del plec de clàusules estableix:
“La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial. La declaració íntegra de confidencialitat
de l’oferta es tindrà per no posada; igualment, es tindrà per no posada la
declaració de confidencialitat no realitzada en el moment de presentar l’oferta.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de
confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència,
decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia
audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.”

Vista l’anterior normativa, s’exposa que s’ha de fer una ponderació entre la
confidencialitat i el deure de donar publicitat i transparència.
Vistes les dades que consten a l’informe de valoració que ha de ser objecte
de puntuació i vist que la declaració de confidencialitat que fa l’empresa és
genèrica i no concreta quins aspectes de l’oferta tècnica són
confidencialitats, la mesa considera que en aquest cas ha de prevaldrà el
deure de publicació de l’informe on es justifiquen les puntuacions atorgades
per sobre del deure de confidencialitat. Així mateix, la declaració que fa
l’empresa és una declaració genèrica i no concreta, tal i com es demanava
al plec de clàusules.
En conseqüència, la mesa acorda publicar l’informe de valoració del Sobre
B.
Quan són les 12:15 h es dóna per finalitzat l’acte intern i s’inicia l’acte públic
d’obertura del sobre C.
En acte públic:
III. COMUNICACIÓ DE LES EXCLUSIONS, DE LES PUNTUACIONS DEL
SOBRE B I OBERTURA DEL SOBRE C DE LES EMPRES ADMESES.
D’acord amb la convocatòria, s’informa que en l’acte intern celebrat
prèviament, la mesa ha acordat les següents exclusions i pels següents
motius:
-

ALTHEA HEALTHCARE, SLU i APR 1998, SL atès que de la
documentació aportada al sobre B no es pot deduir que l’equip doni
compliment als requisits mínimes establerts a la clàusula 4 del plec
de prescripcions tècniques.

-

SIEMENS HEALTHCARE, SLU atès que ha inclòs en el sobre B
documentació que era objecte de valoració del sobre C, en concret,
la possibilitat d’accionar l’aparell fora de la sala.
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A continuació, es fa l’acte formal de notificació dels acords adoptats per la
mesa en la sessió celebrada prèviament, fent lectura de les puntuacions
atorgades en el sobre B:
- RADIOLOGIA, SA: 34.5 punts.
- FUJIFILM EUROPE GmbH SUCURSAL ESPAÑA: 32.39 punts.
- SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA: 30.14 punts.
Així mateix, s’informa que es publicarà a través de la plataforma de serveis
de Contractació Pública de la Generalitat, al Perfil de Contractant del centre
MQ de Reus, l’informe de valoració del Sobre B.
Exposats els antecedents, es fa obertura del sobre C, que conté l’oferta
econòmica i resta de criteris avaluables de manera automàtica.
Es projecta i es llegeix en veu alta la proposició econòmica i els criteris
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model ANNEX 1 OFERTA
ECONÒMICA I CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
posat a disposició dels licitadors.
Exposats els antecedents, es fa obertura del sobre C, que conté l’oferta
econòmica i resta de criteris avaluables de manera automàtica.
Es projecta i es llegeix en veu alta la proposició econòmica i els criteris
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model ANNEX 1 OFERTA
ECONÒMICA I CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.
Finalitzada la lectura, el President dóna per finalitzat l’acte públic a les 12.30
h i es continua amb l’acte intern per avaluar les ofertes i determinar la
proposició econòmicament més avantatjosa.
Es descarrega i s’arxiva a l’expedient la documentació del sobre C que
consta a la plataforma del Sobre Digital de cadascuna de les empreses
(l’índex generat per la plataforma del Sobre Digital on es relacionen els
documents aportats per les empreses i la petjada digital dels respectius
documents, i tots i cadascun dels documents als quals fa referència l’índex, i
que els sotasignats manifesten que coneixen un cop revisats en aquesta
acte).
Així mateix, consten a l’expedient els següents documents emesos per la
plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya: el Registre d’obertura de sobre; justificant de presentació
d’oferta; i resum de l’oferta de cadascuna de les empreses.
IV. AVALUACIÓ I DETERMINACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICAMENT
MÉS AVANTATJOSA
Tot seguit, en acte intern, es valoren els criteris objectius i avaluables de
forma automàtica, de conformitat amb l’assenyalat a la clàusula 13.1 del
Plec de clàusules, que disposa literal:
CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (60
punts)
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Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què
s’indiqués amb més de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el
decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas
contrari, es deixarà com està).


Oferta econòmica (fins a 55 punts)

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent
manera (55 punts):
Punts= (Millor oferta realitzada x 55) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra i de
l’import anual del manteniment no obtindran cap puntuació en aquest criteri
(rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de compra i de l’import pels dos anys de
manteniment.


Possibilitat d’accionar l’aparell des de fora de la sala (5 punts)

Es valorarà la suspensió que l’operador pugui accionar l’aparell des de fora de
la Sala amb comandament a distància.
L’empresa que en la seva oferta presenti la possibilitat d’accionar l’aparell des
de fora de la sala amb comandament a distància, se’ls puntuarà amb 5 punts.
En cas de no ofertar aquesta possibilitat, s’obtindran 0 punts.

Respecte dels anteriors criteris les empreses presenten les següents
ofertes:
-

RADIOLOGIA, SA: Presenta una oferta total de 86.000 € (IVA
exclòs) distribuït en 80.000 € per l’import de la compra i 6.000 € pels
dos anys de manteniment. Ofereix la possibilitat d’accionar l’aparell
des de fora de la sala.

-

FUJIFILM EUROPE GmbH SUCURSAL ESPAÑA: Presenta una
oferta total de 87.000 € (IVA exclòs) distribuïda en 80.000 € per la
compra de l’equip i 7.000 € pels dos anys de manteniment. Ofereix
la possibilitat d’accionar l’equip fora de la sala.

-

SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA: Presenta
una
oferta total de 79.000 € (IVA exclòs) distribuïda en 72.000 € (IVA
exclòs) i 7.000 € pels dos anys de manteniment. Ofereix la
possibilitat d’accionar l’equip fora de la sala.

D’acord amb l’aplicació de les fórmules descrites les empreses han obtingut
la següent puntuació:
Puntuacions
Licitador

Oferta econòmica

RADIOLOGIA, SA
FUJIFILM
EUROPE
GmbH
SUCURSAL
ESPAÑA

50,52 punts

Possibilitat
d’accionar
l’aparell des de fora de la
sala
5 punts

49,94 punts

5 punts

SAKURA PRODUCTOS
HOSPITALARIOS, SA

55 punts

5 punts

Total

55,52 punts
54,94 punts

60 punts
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Puntuació final:
Licitador
RADIOLOGIA, SA
FUJIFILM
EUROPE
GmbH
SUCURSAL
ESPAÑA
SAKURA
PRODUCTOS
HOSPITALARIOS, SA

Criteris subjectius

Puntuacions
Criteris objectius

34,5 punts

55,52 punts

32,39 punts

54,94 punts

30,14 punts

60 punts

Total
90,02
punts
87,33
punts

90,14
punts

D’acord amb la clàusula 13.4 del plec de clàusules, les ofertes valorades no
incorren en baixa temerària (s’annexa el càlcul realitzat a tals efectes com a
document nº2).
Vista l’oferta econòmica, i un cop analitzada i ponderada d’acord amb els
criteris determinats al plec de clàusules, en les diferents sessions
realitzades per aquesta mesa, s’ha arribat a les conclusions que es fan
constar en les actes de les sessions realitzades fins la data i que es
resumeixen a continuació:
-

Les característiques i avantatges determinats de la selecció de
l’oferta millor relació qualitat-preu i en conseqüència classificada en
primer lloc (SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA) han
estat, l’oferiment d’un equip que presenta unes bones prestacions i
l’oferiment d’un preu més econòmic respecte de les altres dos
empreses.

V. ANÀLISIS DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ
A continuació s’examina la documentació aportada per SAKURA
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA, en el sobre A per tal de requerir-li la
documentació prèvia a l’adjudicació.
S’exposa que en el Sobre A únicament consta la Declaració Responsable.
Es comprova si l’anterior empresa està inscrita al RELI o al ROLECE. Es
manifesta que l’empresa consta inscrita en el RELI i en el ROLECE, tot i que
en la Declaració Responsable va declarar que no estava inscrita. De la
consulta als anteriors registres s’acredita:
-

La capacitat d’obrar i la personalitat jurídica de l’empresa SAKURA
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA.

-

Que l’empresa està al corrent amb les obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb la Seguretat Social.

D’acord amb l’exposat i amb la clàusula 14 del plec de clàusules, es
proposa fer arribar el següent requeriment:
“ S’extrau el certificat del RELI i ROLECE a partir del qual s’acredita:
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-

La capacitat d’obrar i la personalitat jurídica de l’empresa SAKURA
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA.

-

Que l’empresa està al corrent amb les obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb la Seguretat Social.

D’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules, s’acorda REQUERIR-LI la
següent documentació:
-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de
la persona signant de l’oferta: Poder per comparèixer o signar
proposicions en nom d’un altra i una fotocòpia del document
nacional d’identitat o del passaport.

-

Documentació acreditativa de l’habilitació exigida segons
l’assenyalat a la clàusula 9.1: En concret s’ha d’aportar l’Autorització
emesa pel Consejo de Seguridad Nuclear com empresa autoritzada
per la venta i assistència d’equips de raig x mèdics.

-

Obligacions tributaries i amb la Seguretat Social:
o

-

L’impost sobre Activitats Econòmiques: Declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la
matriculació de l’impost.

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics
de solvència econòmica i tècnica i professional que es demana a la
clàusula 10.1 del plec de clàusules. En concret:
o
o

Respecte de la solvència econòmica: Els comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil del darrer any.
Respecte de la solvència tècnica: Certificats de bona
execució que acreditin una relació dels principals
subministraments i serveis efectuats dels tres últims anys,
l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució
sigui igual o superior a 84.300 € i 2.450 €, respectivament.

-

Plec de clàusules i plec de prescripcions tècniques signats.

-

Vist que en la Declaració Responsable va declarar que no estava
inscrita al RELI, tot i que feta la consulta l’empresa figura com
inscrita. L’empresa ha de aportar una declaració responsable on
s’exposi que les dades que figuren al RELI, en concret les dades de
la capacitat d’obrar i personalitat jurídica i que l’empresa està al
corrent de pagament amb l’Agència Estatal d’Administració tributària
i amb la Seguretat Social són vigents i no han estat objecte de
modificació.”

De conformitat amb l’assenyalat al Plec de clàusules i a l’article 150 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 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, vist el resultat, la mesa de contractació acorda per unanimitat:
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Primer.- APROVAR l’Informe de valoració del Sobre B
Segon.- NOTIFICAR els acords adoptats d’exclusió de les següents
empreses, pels motius exposats en aquesta acta:
- ALTHEA HEALTHCARE, SLU.
- APR 1998, SL.
- SIEMENS HEALTHCARE, SLU
Tercer.- APROVAR la classificació per l’ordre assenyalat en aquesta acta.
Quart.- Queda autoritzat/da el/la Secretari/ària de la mesa de contractació a
requerir a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa (SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA perquè,
dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació assenyalada a la
clàusula 14 del plec de clàusules i que serà referenciada al requeriment, un
cop analitzada i validada la documentació que figura al RELI.
Cinquè.- ADVERTIR que en cas de no ser complert adequadament el
requeriment en el termini màxim assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, essent d’aplicació les conseqüències previstes al plec
de clàusules.

M. dels Àngels Rius

Montserrat Boix

Carles Abelló

Imma Sivill

Jesús Ariño

Tomàs Gibert

Andrea Teruel
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POSSIBILITAT D'ACCIONAR
L'APARELL FORA DE LA SALA

CR
IT
E

RI
PR NO
EU

CRITERIS SUBJECTIUS
RADIOLOGIA, SA
FUJI
SAKURA

34,5
32,39
30,14

TOTAL
5
5
5

37

PROMIG CRITERI NO PREU

CA
L
DE C U
SV L
IA
CI
Ó

TOTAL

PROMIG

RADIOLOGIA, SA
FUJI
SAKURA

39,5
37,39
35,14

DESVIACIÓ
37
37
37

EU
PR
RI
CR
IT
E

€
€
€

1

SUMA PROMITJOS

39

86.000,00
87.000,00
79.000,00

86.500,00 €

PROMIG OFERTA EOCNOMICA

10% per sota del promig

2
0
2

PROMIG DESVIACIÓ

OFERTA ECONOMICA
RADIOLOGIA, SA
FUJI
SAKURA

39,5
37,39
35,14

77.850,00 €

