ANUNCI
De Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de
subministraments (exp. 440/2018-SU-PNSP).
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Entitat adjudicadora:
Organisme: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB).
Número d’identificació: S0800471E.
Domicili: Passeig de la Circumval·lació 8, 3ª planta.
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08003.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 932483832.
Fax: 93.248.38.46.
Adreça electrònica: contractacio@parcdesalutmar.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://www.parcdesalutmar.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CMPSB
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a les 14 hores.
j) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.
2. Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Àmbit de la sanitat.
3. Central de compres o contractació conjunta: No.
4. Codi CPV: 48180000-3
5. Codi NUTS lloc d’execució: ES511
6. Descripció de la licitació:
a) Número d'expedient: 440/2018-SU-PNSP.
b) Descripció de l'objecte: Contractació del subministrament d’una nova versió del sistema d’integració
de l’electrocardiografia, amb destí a diferents Serveis del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.
c) Termini de lliurament: 4 setmanes a partir de la formalització del contracte. Atès que poden haver-hi
necessitats en l’adquisició d’accessoris de millora de la prestació per a la millora de la tècnica
actual, es preveuen modificacions al llarg d’un període de 12 mesos des de la formalització del
contracte.
d) Admissió de pròrroga: No.
e) Divisió en lots i número de lots/ unitats: No procedeix.
f) Admissió de variants: No.
7. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Subministrament.
b) Tramitació: Ordinari.
c) Procediment: Negociat sense publicitat, art. 168 lletra c) 2on de la LCSP.
8. S’aplica un acord marc: No.
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No.
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9. Criteris d’adjudicació:
 Preu.
 Incorporació d’equipament perifèric addicional.
Per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules,
s’utilitzaran les següents:
-

Oferta Econòmica (PEi)
Es podran obtenir de 0 a 60 punts, valorats de la forma següent:
PEi = (60 x Pmin )/ POi
On:
o PEi = Puntuació de l’oferta econòmica “i”
o POi = Preu de l’oferta “i” a puntuar
o Pmin = Preu de l’oferta mínima

-

Incorporació d’equipament perifèric addicional
Es podran obtenir de 0 a 40 punts incloent en l’oferta l’equipament indicat valorat de la
forma següent:
o Incorporació d’equips d’electrocardiografia TC-20 segons descripció detallada en
el Plec de prescripcions tècniques. Fins a 10 unitats a raó de 4 punts cadascuna.

Justificació fórmula: l’interès de l’òrgan de contractació a reduir el cost econòmic.
Subhasta electrònica: No.
10. Data d’adjudicació de contracte: 27/12/2018
11. Núm. d’ofertes rebudes: 1
a) PIME: No.
b) Empreses estrangeres: No.
c) Via electrònica: No.
12. Dades del contractista:
Nom: DEXTRO MEDICA, S.L.
NIF: B-46149555
Adreça: Av. Pio XII núm. 1, 46009 València
Codi NUTS: ES522
Telèfon: 96.346.86.10
Fax: 902.262.655
Adreça electrònica: licitaciones@dextromedica.com
a) El contractista és una PIME: No.
b) El contracte ha estat adjudicat a una agrupació d’empreses: No.
13. Valor de l’oferta seleccionada: 28.986,76 € (23.956,00 € + 5.030,76 €, corresponent al 21% d’IVA).
14. Subcontractació: No s’accepta.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.
16. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjats contenciosos
Barcelona/Gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
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b) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (Edifici I), 08075 Barcelona/ Passeig Marítim, 25-29,
08003 Barcelona
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos comptats des de l’endemà de la notificació d’adjudicació pel
recurs contenciós administratiu, i d’1 mes comptat des de l’endemà de la notificació d’adjudicació pel
recurs de reposició.
Servei del qual es pot obtenir informació sobre el procediment de recurs:
Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Passeig de la Circumval·lació 8, 3ª planta
08003 Barcelona –España
Telèfon: +34 932483832
Fax: +34 932483846
Correu electrònic: contractació@parcdesalutmar.cat
17. Referències de publicacions anteriors al DOUE: No procedeix.
18. Data d’enviament de l’anunci d’adjudicació al DOUE: No procedeix.
19. Altres informacions: No procedeix.

Barcelona, 11 de gener de 2019

Esther Lozano Moledo
Cap del Servei de Contractació
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