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ASSUMPTE: Resolució d’adjudicació – expedient relatiu a la contractació del subministrament
d’una torre d’endoscòpia multidisciplinar i el material fungible associat, per al Bloc Quirúrgic de
l’Hospital Comarcal d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari
1. En data 4 de març de 2022, els apoderats mancomunats d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM,
com a òrgan de contractació, van aprovar l’expedient relatiu a la contractació del
subministrament d’una torre d’endoscòpia multidisciplinar i el material fungible associat, per al
Bloc Quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit
ordinari.
2. La convocatòria de la licitació es va publicar al perfil del contractant d’Hospital Comarcal
d’Amposta en data de 14 de març de 2022, amb enviament en el mateix dia de l’anunci de
licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i amb un període de 35 dies naturals per a
presentar ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDo
c=98130100&version=98130100&lawType=3, sent l’últim dia el dia 19 d’abril de 2022 a les 14:00
hores.
3. El pressupost de la licitació ascendia a 261.550,00 euros (IVA exclòs), 316.475,50 euros (IVA
inclòs), i el valor estimat del contracte a 287.860,00 euros (IVA exclòs).
4. Dins dels termini de presentació d’ofertes es va rebre proposició d’un únic licitador:
-

CONMED IBERIA, SL, va presentar la seva oferta en data 18/04/2022 a les 13:18:22 hores.

5. En data 25.04.2022, va tenir lloc l’acte d’obertura del Sobre A en la qual la Mesa de contractació
va verificar la correcta presentació de la documentació requerida en dit sobre, admetent l’oferta
presentada.
6. En data 11.05.2022 es va procedir a l’obertura del Sobre B per part de la Mesa de contractació,
acordant la remissió de la documentació tècnica al Comitè Tècnic per tal de convocar les sessions
de demostració establertes a la clàusula 18.2 a) del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP) i realitzar la valoració dels criteris d’adjudicació previstos a l’apartat J.2 del Quadre de
Característiques (QC).
En data 07.07.2022 el Comitè Tècnic va emetre informe de valoració dels criteris esmentats,
d’acord amb les conclusions extretes de les sessions de demostració dutes a terme els dies
20.06.2022 i 21.06.2022, el qual es va publicar al perfil del contractant d’Hospital Comarcal
d’Amposta, SAM en data 13.07.2022.
7. En data 19.07.2022 va tenir lloc l’acte públic d’obertura del Sobre C (de forma virtual, enviant
l’enllaç de connexió a la sessió a l’empresa licitadora a través de correu electrònic) que contenia
l’oferta econòmica i resta d’informació avaluable d’acord amb els criteris objectius establerts a
l’apartat J.1 del Quadre de Característiques (QC).
Visualitzat l’oferta econòmica, la Mesa de contractació va acordar tornar a constituir-se per tal de
procedir a la valoració de l’oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a l’apartat J.1 del
QC i elevar la corresponent proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, si s’escau.
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8. En data 20.07.2022, la Mesa de contractació es va constituir de nou en sessió interna, procedint a
la valoració de l’oferta econòmica i resta de criteris objectius, d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts a l’apartat J.1 del QC, atorgant les següents puntuacions:
Oferta econòmica
equip
(fins a 30 punts)

Preu màxim de licitació
(IVA exclòs)
NOM EMPRESA

CONMED IBERIA, SL

Oferta econòmica anual
material fungible
(fins a 15 punts)

Ampliació de garantia
(fins a 6 punts)

Equip

Material
fungible €/any

Preu ofert
(IVA exclòs)

Puntuació

Preu ofert
(IVA exclòs)

Puntuació

Sí / No

Puntuació

130.000,00 €

26.310,00 €

91.258,00 €

30

20.620,00 €

15

Sí

6

TOTAL PUNTS
SOBRE C
(fins a 51 punts)

51

Posteriorment es va realitzar el sumatori de les puntuacions atorgades tant en els criteris
sotmesos a judici de valor (apartat J.2 del QC) com en els criteris objectius (apartat J.1 del QC),
estant el resultat final el següent:
SOBRE B (fins a 49 punts)

EMPRESA

CONMED IBERIA, SL

SOBRE C (fins a 51 punts)

Ergonomia de
Imatge i
Oferta econòmica
Insuflació de CO2
l'equip
il·luminació (fins
equip
(fins a 9 punts)
(fins a 15 punts)
a 25 punts)
(fins a 30 punts)

14,00

19,50

5,50

30,00

Oferta econòmica
anual material
fungible
(fins a 15 punts)

Ampliació de
garantia de
l'equip
(6 punts)

TOTAL SOBRE
B+C
(fins a 100 punts)

15,00

6,00

90,00

9. Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació elevada a l’òrgan de contractació, en
sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2022.
10. Vista la documentació acreditativa aportada per l’empresa proposada com adjudicatària en data 2
d’agost de 2022, dins del termini de 10 dies hàbils establert, d’acord amb el requeriment
recepcionat en data 21 de juliol de 2022, i l’esmena de la mateixa presentada en data 10 d’agost
de 2022, dins del termini de 3 dies hàbils establert, atenent el requeriment rebut en data 5
d’agost de 2022; segons l’establert a la clàusula dinovena del PCAP.
Per tot l’exposat i fent ús de les facultats legalment conferides com a òrgan de contractació,
RESOLC:
1. Adjudicar el procediment de “Contractació del subministrament d’una torre d’endoscòpia
multidisciplinar i el material fungible associat, per al Bloc Quirúrgic de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari”, expedient HCA 001/2022,
a l’empresa CONMED IBERIA, SL, que ha aportat l’única oferta en la licitació, i és d’acord
amb els criteris d’adjudicació i les especificacions tècniques determinades al PCAP, PPT i QC
de l’expedient, per un preu d’adjudicació de CENT NORANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS

CINQUANTA-VUIT EUROS (194.358,00 €) IVA exclòs, desglossats de la següent
manera:
-

NORANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS (91.258,00 €) corresponents al
subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l’equip;
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-

CENT TRES MIL CENT EUROS (103.100,00 €) corresponent al subministrament del material
fungible associat pels cinc anys de vigència del contracte, i d’acord amb els consums
anuals estimats.

2. Publicar aquesta resolució en el Perfil del Contractant d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
3. Notificar als adjudicataris i als candidats de la present licitació aquesta resolució i un cop
transcorreguts els quinze dies hàbils següents a l’enviament d’aquesta resolució, en cas que
no s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació al respecte, es requereixi als
adjudicataris per què en un termini no superior a cinc dies a comptar des del següent en
que hagi rebut el requeriment, formalitzin el contracte d’acord amb l’establert a la clàusula
vint-i-tresena del PCAP.
4. Encomanar a l’àrea de contractació que realitzi els tràmits pertinents per dur a terme els
anteriors acords.
Amposta, signat digitalment a data que apareix en les signatures,

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderat mancomunat
HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Sra. Susanna Sancho Maigi
Apoderada mancomunada
HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM
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