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Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

SCS-2021-97

Unitat

Àrea Assistencial

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

promotora
Procediment

Obert

Objecte

Contractació basada del lot pediàtric de l'acord marc de contractació dels
serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l'àmbit geogràfic de
Catalunya

Antecedents
Per resolució del director del CatSalut de data 23 de desembre de 2020 es va aprovar
l’expedient de contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura del
procediment d’adjudicació.
En data 30 de juny de 2021, va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació, en la que es
van classificar les proposicions rebudes una vegada avaluades i puntuades d’acord amb els
criteris de valoració establerts al plec de clàusules administratives particulars i es va formular
proposta d’adjudicació a l'empresa VIVISOL IBERICA, SLU.
Atès que l'empresa citada ha aportat dintre de termini la documentació, acreditativa de la seva
aptitud per contractar, la solvència econòmico financera i tècnica requerida i la documentació
acreditativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com la garantia definitiva corresponent.
Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
II. De conformitat amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
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directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
III. En ús de les facultats que em confereix l’article 17.1.f de la Llei,15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya.
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents i segons l’oferta
que s’especifica en el document annex a aquesta resolució:
Empresa adjudicatària
VIVISOL IBERICA, SLU

Pressupost licitació

2.406.560,60 euros

Import adjudicat

2.117.054,00 euros

Termini d’execució

2 anys

2. Notificar la resolució als licitador i publicar-la en el perfil de contractant del CatSalut.
3. Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs especial en matèria de contractació,
tal com preveu l’article 44 de la LCSP.

Gemma Craywinckel Marti
Directora
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DOCUMENT ANNEX QUADRES D’OFERTES ECONÒMIQUES
ADJUDICATARI: VIVISOL IBERICA, SLU

Teràpia
OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou
cilindre/bombona)
OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic amb
recarregador de bombona
OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid

Número de sessions
estimades

OFERTA VIVISOL

18.355

1,17

21.475,35

2.402

2,53

6.077,06

56.461

2,98

168.253,78

8.152

2,94

23.966,88

24.615

0,16

3.938,40

30.808

0,84

25.878,72

11.869

1,52

18.040,88

65.409

3,03

198.189,27

17.999

4,76

85.675,24

115.645

0,76

87.890,20

113.761

0,94

106.935,34

22.255

3,77

83.901,35

ST - Assistència a la tos mitjançant sistema mecànic

33.942

1,58

53.628,36

AS - Aspiració de secrecions

59.699

0,20

11.939,80

130.393

0,95

123.873,35

16.329

2,38

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portátil
OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil / OBCH - Oxigen
amb bombona (per malalts amb Cluster Headache)
CP - Tractament amb pressió positiva continua en la via aèria
amb CPAP / AC - Tractament amb pressió respiratòria positiva
contínua amb Autocpap
BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria.
Modalitat espontània (BPAPS) i servoventiladors
VM12 - Ventilació amb ventilador de volum, de pressió o mixt 12
hores (nocturna)
VM24 - Ventilació amb ventilador de volum, de pressió o mixt 24
hores
AC - Nebulització amb nebulitzadors tipus jet convencionals /
AF - Nebulització amb nebulitzadors tipus jet amb compressors
d’alt fluxe
AE - Nebulització amb nebulitzadors electrònics amb malla
vibrant / AP - Nebulització amb nebulitzadors específics segons
prescripció
SM - Aclariment muccocil·liar mitjançant sistema mecànic

PS - Mesura de la saturació d’oxigen mitjançant pulsioximetre
MA - Monitorització d’apnees infantils

38.863,02
1.058.527,00
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