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Seveis Jurídics, Econòmics i Organització . Contractació.
DA/sm/ph
Núm. Exp.: 2021/2027

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per acceptar la retirada d’oferta
presentada per l’empresa ALMAS INDUSTRIES BSAFE, retornar la garantia
dipositada i procedir a la nova classificació d’ofertes per a la contractació pel
subministrament de desfibril·ladors del programa “Girona, territori
cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut
Identificació de la sessió
Contracte: Subministrament de desfibril•ladors del programa “Girona, territori
cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut
Procediment licitatori: obert

Tramitació: ordinària

Data: 27 d’abril de 2022

Horari: de les 13:00 a les 13:30 hores

Lloc: Mesa Virtual a través de Webex

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa de Contractació
2. Anàlisi de l’informe jurídic relatiu a la retirada de l’oferta presentada per
l’empresa classificada en primera posició i el retorn de la garantia dipositada
3. Proposta de la nova classificació de les proposicions i d’adjudicació del
contracte a favor del següent candidat classificat.

Assistents
Es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres designats a l’acord
del Consell Rector de la sessió ordinària 2020/02, del dia 11 de febrer de 2020 i
segons la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP),
regulador d’aquest contracte, amb l’assistència de les següents persones:
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El Sr. David Álvarez Carreño, responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut.

Com a vocals:


El Sr. Jordi Aurich Taberner, cap de Servei de Secretaria General



La Sra. Nuria Josa Arbonès, interventora General de la Diputació de Girona



La Sra. Ester Ruiz de Morales Casademont, tècnica de l’Àrea de Promoció de
la Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut.

Com a secretaria:


La Sra. Sònia Mendez Carrasco, tècnica de contractació de Dipsalut.

Desenvolupament de la sessió
1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació,
conforme el disposat a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars
del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord amb d’acord
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara en
endavant, LCSP).
2. S’informa als membres de la mesa, que en data 21 de febrer de 2022, la
Presidència de Dipsaut va emetre el decret de classificació final i de requeriment de la
documentació prèvia a l’adjudicació a l’empresa ALMAS INDUSTRIES BSAFE, amb
CIF B86479078.
En data 4 de març de 2022, l’empresa licitadora presenta, en temps i forma, i registre
d’entrada RE 2022/832 la documentació requerida i constitueix la garantia sol·licitada
per un import de 25.846,40 euros, mitjançant aval núm. 934003250442422 de
Caixabank.
Posteriorment, l’empresa comunica a Dipsalut dificultats importants amb el fabricant
dels desfibril·ladors pel seu subministrament, que fan aconsellable posposar
l’adjudicació del contracte.
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En data 13 d’abril de 2022 amb registre d’entrada 1759/22, l’empresa ALMAS
INDUSTRIES BSAFE, ha presentat escrit en el que exposa que després de varis
intents per poder adquirir una part dels béns que conformen l’objecte del contracte, no
li ha estat possible aconseguir-los.
En aquest escrit es motiven les raons per les quals no s’ha pogut materialitzar
aquesta compra i es sol·licita la renúncia a l'adjudicació del contracte
3. Vist l’escrit presentat per l’empresa ALMAS INDUSTRIES BSAFE, la mesa de
contractació, amb base a l’informe jurídic que consta a l’expedient determina el
següent:

 Que no ha nascut la obligació de formalitzar atès que el contracte no s’ha
adjudicat i, per tant, l’empresa encara no té la condició d’adjudicatària. Per
tant no pot existir incompliment de l’obligació de formalitzar el contracte si
encara no ha nascut aquesta obligació.
 Que no s’aprecia mala fe en el procedir de l’empresa ALMAS.
 Que ateses les dos circumstàncies anteriors i les accions de l’empresa, no
sembla procedent la incautació de la garantia definitiva, ni l’aplicació de
penalitats.
 Que per tal de preservar el principi de concurrència i per preservar l’interès
general, es considera oportú retrotraure el procediment al moment de la
classificació de les ofertes per assegurar la continuïtat de la tramitació de
forma igualitària seguint l’ordre de classificació establert per la mesa de
contractació.
 Que no es pot apreciar cap indici que faci necessari l’aplicació de l’article 150.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

4. Atesos els antecedents i vist l’informe favorable referit, la mesa de contractació
acorda per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adopció dels següents:

Acords:
Primer. Acceptar la retirada de l’oferta presentada per l’empresa ALMAS
INDUSTRIES BSAFE i proposar el retorn de la garantia dipositada en tan que no es
considera procedent la incautació de la garantia definitiva constituïda per import de
25.846,40 euros mitjançant aval número 934003250442422 de Caixabank.
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Segon. Proposar l’aprovació de la classificació, per ordre decreixent, de les
proposicions admeses, tenint en compte la retirada presentada per l’empresa
licitadora classificada en primera posició, atenent als criteris de valoració de les
ofertes establerts a la clàusula 15 del PCAP, i d’acord amb el quadre de puntuacions
següent

Licitador
ALMAS INDUSTRIES

Criteri 1

Criteri 2

Criteri 3
-

Puntuació
final

-

-

-

CARDIOSOS GLOBAL

33,37

35,94

4,28

73,59

NEOSALUS

31,71

35,84

3,75

71,30

Catwas 365 S.L.

31,97

35,23

3,88

71,09

P2 FORMACIÓN

31,19

34,66

4,36

70,21

Tercer. Considerar, com a més avantatjosa un cop retirada l’oferta de l’empresa
classificada en primera posició, la proposta presentada per l’empresa CARDIOSOS
GLOBAL PROTECTION SL amb CIF B66164930.
Quart. Requerir a l’empresa CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL que en el
termini màxim de 10 DIES HÀBILS, a comptar des de l’enviament del requeriment,
presenti la documentació prèvia a l’adjudicació que disposa la clàusula 16 del PCAP i
que no consti en el RELI o ROLECE.
Cinquè. Fer advertiment exprés que, en cas de no complimentar-se adequadament
l’anterior requeriment de documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, amb les conseqüències establertes a la clàusula
administrativa 16.1 del plec.

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a l’hora indicada a
l’encapçalament, de la qual, com a secretari i per deixar-ne constància, n’estenc
aquesta acta.
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