INFORME DE VALORACIÓ DE MILLORA D’OFERTA ECONÒMICA I TERMINI DE LLIURAMENT

En referència al procediment negociat sense publicitat subjecte a regulació harmonitzada amb número
d’expedient IMI/2019001-SU-PNSPRH, corresponent a la contractació mitjançant la modalitat d’arrendament
operatiu del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment d’una Gammacàmera-Spect
per al Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital del Mar, gestionat per Imatge Mèdica Intercentres, S.L., atès
que els licitadors G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. i SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. han respost en
temps i forma al requeriment de millora de la seva proposta realitzat des del Servei de Contractació en data
04 d’abril de 2019, el qual es va realitzar de conformitat amb l’Annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix la present contractació i amb el que disposa l’art. 170.1 de la LCSP.
Un cop rebudes i analitzades les noves ofertes enviades pels licitadors que continuen a la licitació, informem
que els aspectes econòmics i de termini de lliurament, subjectes a negociació s’han vist millorats respecte
a les seves ofertes inicials:
Proposta de G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.:
-

El preu de la seva primera oferta econòmica va ser, per un període de 5 anys, un import amb IVA
inclòs de 489.987,56 € (404.948,40 € de base imposable + 85.039,16 € corresponent al 21% d’IVA).

-

Termini de lliurament de l’equipament: 17 dies naturals.

En aquest aspecte el licitador ha presentat la següent millora:
-

La oferta econòmica millorada és, per un període de 5 anys, un import amb IVA inclòs de 458.340,50
€ (378.793,80 € de base imposable + 79.546,70 € corresponent al 21% d’IVA) ofertat una quota
mensual de 8.059,03 (IVA no inclòs) per 60 quotes.

-

Termini de lliurament millorat de l’equipament: 15 dies naturals.

Aquesta proposta suposa una rebaixa econòmica del 6,46% aproximadament respecte la seva proposta
inicial i una disminució de 2 dies respecte el termini de lliurament de l’equipament ofertat.

Proposta de SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.:
-

El preu de la seva primera oferta econòmica va ser, per un període de 5 anys, un import amb IVA
inclòs de 596.986,90 € (493.377,60 € de base imposable + 103.609,30 € corresponent al 21% d’IVA).

-

Termini de lliurament de l’equipament: 5 setmanes.

En aquest aspecte el licitador ha presentat la següent millora:
-

L’oferta econòmica millorada és, per un període de 5 anys, un import amb IVA inclòs de 585.085,58
€ (483.541,80 € de base imposable + 101.543,78 € corresponent al 21% d’IVA).

-

Termini de lliurament millorat de l’equipament: 17 dies.

Aquesta proposta suposa una rebaixa econòmica del 1,99% aproximadament respecte la seva proposta
inicial i una disminució de 18 dies naturals respecte el termini de lliurament de l’equipament ofertat.
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Així, el resultat de l’aplicació de la fórmula de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica per
aquests 2 criteris, sobre la millora en l’oferta, resulta el següent:
G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.:
o Respecte l’oferta econòmica: 45,00 punts
o Respecte el termini de lliurament: 10,00 punts
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.:
o Respecte l’oferta econòmica: 35,25 punts
o Respecte el termini de lliurament: 8,82 punts

En conclusió, les puntuacions obtingudes respecte els criteris avaluables segons judicis de valor i els
criteris avaluables de forma automàtica són les següents:
G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.: 85,50 punts
o criteris avaluables segons judicis de valor: 30,50 punts
o criteris avaluables de forma automàtica: 55,00 punts
Oferta econòmica millorada: 45,00 punts
Termini de lliurament millorat: 10,00 punts
Canvi de col·limadors: 0,00 punts
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.: 89,07 punts
o criteris avaluables segons judicis de valor: 40,00 punts
o criteris avaluables de forma automàtica: 49,07 punts
Oferta econòmica millorada: 35,25 punts
Termini de lliurament millorat: 8,82 punts
Canvi de col·limadors: 5,00 punts
Atenent tot el comentat, proposem l’adjudicació del contracte a l’oferta presentada per l’empresa SIEMENS
HEALTHCARE, S.L.U., per un període de 5 anys i per un import de 585.085,58 € (483.541,80 € de base
imposable + 101.543,78 € corresponent al 21% d’IVA).
.

Dr. Emili Martínez Miralles
Responsable de la Unitat de Medicina Nuclear
Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
Barcelona, 15 d’abril de 2019
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