ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’UN ESPECTRÒMETRE
D’EMISSIÓ ATÒMICA MITJANÇANT PLASMA ACOBLAT INDUCTIVAMENT (IC-OES)
PER AL LABORATORI D’EMATSA (Exp. C054_21)

Amb data 16 de novembre de 2021, a les 11:00 hores, es constitueix, de forma telemàtica
mitjançant l’eina “Microsoft Teams”, la Mesa de contractació corresponent a l’expedient
indicat a l’encapçalament, integrada pels membres següents:
President:
Vocals:

Secretària:

Sr. Juan José Blanco Gómez
Sr. Carles Forment Escoda
Sra. Núria Garcia Grau
Sr. Ginés Sánchez Pérez
Sra. Ester Leal Salvà

Explicats als assistents els detalls sobre el funcionament de l’obertura de proposicions
mitjançant l’eina de sobre digital, l’acte es desenvolupa segons es fa constar tot seguit:
En primer lloc, es fa constar que han presentat oferta les empreses següents:
- PERKINELMER ESPAÑA, SL
- METROHM HISPANIA, SL
- THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU
- AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL
Així mateix, es fa constar que totes les empreses licitadores han tramés les paraules clau
per poder obrir les seves proposicions.
Així, la Mesa obre el sobre A que conté la documentació administrativa, en aquest cas el
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i constata que aquest es troba
degudament complimentat.
Seguidament la Mesa disposa l’obertura dels sobres B que contenen les proposicions
presentades, i, d’acord amb els criteris de valoració fixats al plec de clàusules
administratives i econòmiques regulador de la licitació, que es reprodueixen textualment a
continuació:
• Oferta econòmica de l’equip: fins a 75 punts.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació = Pmax x ( 1 – [(Oferta – Ofertamenor)/Ofertamenor])
On:
Puntuació : és la puntuació de l’oferta d’interès
Pmax : és la puntuació màxima ( 75 punts )
Oferta : és el preu en € de l’oferta d’interès
Ofertamenor : és el preu en € de l’oferta vàlida més baix
• Oferta econòmica del servei de manteniment de l’equip: fins a 15 punts.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació = Pmax x ( 1 – [(Oferta – Ofertamenor)/Ofertamenor])

On:
Puntuació : és la puntuació de l’oferta d’interès
Pmax : és la puntuació màxima ( 15 punts )
Oferta : és el preu en € de l’oferta d’interès
Ofertamenor : és el preu en € de l’oferta vàlida més baixa
• Millores objectives: fins a 10 punts
Es consideraran com a millores objectives les següents aportacions addicionals a l’equip, i es
puntuaran de la següent manera:
a) Es puntuarà amb 4 punts si l’equip proposat té una resolució òptica millor que 6 pm a 200 nm.
b) Es puntuarà amb 3 punts si a l’equip proposat el detector i el generador de radiofreqüència
van refrigerats per aire, sense necessitat de refrigeració líquida.
c) Es puntuarà amb 3 punts si l’equip proposat no necessita purga amb gas inert de l’òptica.

i una vegada analitzada detalladament tota la documentació aportada pels licitadors, es
produeix el resultat següent:

Nom del licitador
PERKINELMER ESPAÑA, SL
METROHM HISPANIA, SL
THERMO FISHER
SCIENTIFIC, SLU
AGILENT TECHNOLOGIES
SPAIN, SL

PREU equip
€ (IVA exclòs)

PREU
manteniment
€ (IVA exclòs)

Preu total
€ (IVA exclòs)

Punts
equip

Punts
mant.

Punts

Punts

Punts

millora

millora

millora

a)

b)

c)

Total

49.967,40
62.000,00
34.275,35

62.642,00
66.500,00
42.378,40

112.609,40
128.500,00
76.653,75

40,66
14,33
75,00

7,83
6,46
15,00

4,00
-

3,00
-

3,00
-

52,49
26,80
90,00

52.839,00

46.000,00

98.839,00

34,38

13,72

-

-

-

48,10

D’acord amb el que es disposa al plec de clàusules administratives i econòmiques regulador
de la present contractació, es constata que la proposició presentada per l’empresa THERMO
FISHER SCIENTIFIC, SLU es troba en situació de baixa desproporcionada o anormal. Per
aquest motiu, de conformitat amb allò establert a l’art. 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), la Mesa de contractació acorda requerir
l’esmentada empresa per a què, en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar del següent
al dia que se’l requereixi, presenti la justificació sobre la viabilitat de la proposició
presentada, justificació que haurà de basar-se en algun/s dels valors indicats a l’esmentat
art. 149.4 LCSP.
En conseqüència, es suspèn el present acte per tal que es faci el requeriment indicat i, en el
seu cas, s’elaborin els informes tècnics sobre la justificació de viabilitat de la proposició que
el licitador pugui presentar.
Es transcriu a continuació l’informe generat per la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya amb el detall de les accions de l’obertura de
proposicions (sobre digital):

Per a que així consti, s’estén la present acta que signen a continuació els membres de la
Mesa.

