Exp. IMI/2019001-SU-PNSPRH

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES -2a. SessióA Barcelona, 3 d’abril de 2019 (11:00 hores)
Es reuneix en sessió privada la Mesa de Contractació de la licitació del procediment negociat sense
publicitat subjecte a regulació harmonitzada referent a la contractació mitjançant la modalitat
d’arrendament operatiu del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment d’una
Gammacàmera SPECT per al Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital del Mar, gestionat per Imatge Mèdica
Intercentres, S.L. (en endavant IMI) (exp. IMI/2019001-SU-PNSPRH), amb l’assistència de:
President: Sr. Josep Aumatell Canellas, gerent d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
Vocal: Sra. Elisabet Jiménez, controller d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
(òrgan de control intern)
Vocal: Sr. Jose Maria Maiques, cap en Funcions del Servei de Diagnòstic per la imatge.
Vocal: Sr. Antoni Figueras supervisor del Servei de Radiologia del PSMar.
Vocal: Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l’Assessoria Jurídica (assessor jurídic)
Secretària: Sra. Georgina Miquel Soler, tècnic del Servei de Contractació
Es constata l’existència de quòrum i el president declara constituïda la Mesa de Contractació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El cap en Funcions del Servei de Diagnòstic per la imatge, procedeix a exposar l’informe de valoració dels
criteris d’apreciació automàtica, fent constar que:
-

ELEMED MEDICAL SYSTEM, S.L. queda exclosa de la licitació atès que no compleix amb els
requeriments del Plec de prescripcions tècniques de la licitació, concretament no disposa de:
conformitat i marcat CE ni certificat ISO.
“Dicom Conformance Statement”
Pla de formació concret.
A més en la proposta per al manteniment no inclou:
• Pla de manteniment preventiu i calendari
• Organització, accessibilitat i gestió d’incidències
• Recursos materials
• Certificats de calibració
• Protocol de manteniment
Addicionalment no disposa de col·limadors tipus FanBeam.

-

G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.: 85,50 punts
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.: 86,53 punts.

Un cop analitzat l’esmentat informe de valoració, i fetes les explicacions i consideracions oportunes, els
membres de la Mesa de Contractació,
ACORDEN PER UNANIMITAT:
1.- Aprovar l’informe de valoració de les propostes presentades a la licitació de la “Contractació de la
licitació del procediment negociat sense publicitat subjecte a regulació harmonitzada referent a la
contractació mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu del subministrament, instal·lació, posada en
funcionament i manteniment d’una Gammacàmera SPECT per al Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital del
Mar, gestionat per Imatge Mèdica Intercentres, S.L. “ (exp. IMI/2019-SU-PNSPRH)”, així com la puntuació
final assignada als licitadors que continuen en la licitació.
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2.- Excloure de la licitació la proposta presentada per ELEMED MEDICAL SYSTEM, S.L. pels motius
anteriorment indicats.
3.- Requerir als licitadors que continuen a la licitació que presentin la seva proposta de millora.

4.- Aprovar la present acta.
I perquè quedi constància del tractat per la Mesa de Contractació, signen el President i la Secretària
la present acta al lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.

El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Georgina Miquel i Soler
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