MESA DE CONTRACTACIÓ
Núm. Expedient: 2019-74
Objecte contracte: Subministrament de material implantable per a la regeneració
articular, substituts ossis, fixadors externs i sistema d’ancoratge meniscal
Objecte de la sessió: Aprovació proposta adjudicació
President: Sr. Josep Banqué. Coordinador de la Unitat de Contractació
Assessoria Jurídica: Sra. Ariadna Reig. Advocada. Serveis Jurídics
Òrgan de Control Intern: Sr. Josep Mª Romera. Direcció Econòmica - Financera
Secretari: Sr. Albert Fernández. Tècnic de la Unitat de Contractació
DIA: 28 de juliol de 2020
HORA: de 08:00 a 15:00 hores
LLOC: Hospital Clínic de Barcelona
TIPUS DE SESSIÓ: A distància
ACTA Nº 5
D’acord amb el que preveu l’article 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la sessió de la Mesa
de Contractació va ser convocada per mitjans electrònics indicant que l’objecte de la
sessió era aprovar la proposta d’adjudicació de l’expedient per a la contractació del
subministrament de material implantable per a la regeneració articular, substituts ossis,
fixadors externs i sistema d’ancoratge meniscal.
Juntament amb la convocatòria, els membres de la mesa van rebre el quadre
comparatiu amb la puntuació de la documentació sotmesa a criteris de judici de valor
(sobres B) i de la sotmesa a criteris quantificables de forma automàtica (sobres C),
obtinguda per les empreses licitadores, amb aplicació dels criteris de valoració
establerts en el procediment, així com el document de proposta d’adjudicació.
Amb tota la documentació citada anteriorment, els membres de la mesa han pogut
participar en la sessió durant el termini indicat a l’encapçalament i han manifestat el
seu vot favorable a la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació de
referència que consta annexat a aquesta acta.
Per tot això, s’adopten el següents;
ACORDS
Primer.- Proposar l’adjudicació de l’expedient per a la contractació del
subministrament de material implantable per a la regeneració articular, substituts
ossis, fixadors externs i sistema d’ancoratge meniscal a les empreses, i pels imports,
que es relacionen tot seguit, amb el detall per preu per lot que consta al document de
proposta d’adjudicació adjunt.
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Lot 1.- “Matrius de col·lagen acel·lulars deshidratades per a reforç tendinós, diverses
mesures” (Articles 1 a 8). SALUGRAFT DENTAL QUALITY S.L. per import de
43.808,04 euros IVA exempt.
Lot 2.- “Matrius de col·lagen tipus I/II per a regeneració de cartílag de 25 x 30 i 30 x
40” (Articles 9 i 10). BIOTECHPROMED S.L. per import de 9.192,00 euros sense IVA i
9.617,10 euros amb IVA.
Lot 3.- “Matriu de chitosan tipus gel injectable per a reparació de lesions focals de
cartílag, estèril” (Article 11). SMITH & NEPHEW S.A.U per import de 6.315,00 euros
sense IVA i 6.946,50 euros amb IVA.
Lot 4.- “Substituts ossis sintètics sulfat càlcul de 10 i 22 cc, utilitzables en infeccions
òssies” (Articles 12 i 13). MBA INCORPORADO S.L. per import de 8.706,00 euros
sense IVA i 9.576,60 euros amb IVA.
Lot 5.- “Substituts d’empelt ossi injectables i emmotllables en esferes composts de
sulfat de calci, hidroxiapatita i sulfat de gentamicina” (Articles 14 i 15).
BIOTECHPROMED S.L. per import de 15.744,00 euros sense IVA i 17.318,40 euros
amb IVA.
Lot 6.- “Substituts d’empelt ossi injectables i emmotllables en esferes compost de
sulfat de calci, hidroxiapatita i vancomicina, de 10ml, estèrils. Lliures de làtex” (Article
16. BIOTECHPROMED S.L. per import de 9.312,00 euros sense IVA i 10.243,20
euros amb IVA.
Lot 7.- “Materials ceràmics de substitució òssia injectable i emmotllable per a buits
ossis, compostos per hidroxiapatita i sulfat de calci. De 5 i 10ml. Estèrils, lliures de
làtex” (Articles 17 i 18) BIOTECHPROMED S.L. per import de 10.314,00 euros sense
IVA i 11.345,40 euros amb IVA.
Lot 8.- “Capçal, Rail, cargol i unitat compressora/distractora per a fixador extern. No
estèril” (Articles 19 a 22). MBA INCORPORADO S.L. per import de 35.983,50 euros
sense IVA i 39.581,85 euros amb IVA.
Lot 9.- “Kit amb instrumental i cargol per a fixador extern. No estèril” (Articles 23 i 24).
MBA INCORPORADO S.L. per import de 32.527,50 euros sense IVA i 35.780,25
euros amb IVA.
Lot 10.- “Kit amb instrumental per a fixador extern. Compost per 1 capçal recte,
diverses mesures. 1 capçal angular per a turmell, 1 cos central, unitat
compressora/distractora i cargols. Estèril. Un sol ús” (Article 25). MBA
INCORPORADO S.L. per import de 10.330,50 euros sense IVA i 11.363,55 euros amb
IVA.
Lot 11.- “Sistema d’ancoratge d’arrel meniscal” (Article 26) SMITH & NEPHEW S.A.U
per import de 11.715,00 euros sense IVA i 12.886,50 euros amb IVA.
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Segon.- Elevar la proposta d’adjudicació a l’Òrgan de Contractació perquè procedeixi,
si s’escau, a l’adjudicació del contracte.

Josep Banqué.
Coordinador de la
Unitat de Contractació

Albert Fernández.
Tècnic de la Unitat de
Contractació
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