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ASSUMPTE: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER COMUNICAR LA
PUNTUACIÓ DEL SOBRE B I REALITZAR L’OBERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C
(CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA)
Contracte de la compra de mobiliari general, equipament clínic i aparells mèdics
per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus.
En data 13 de novembre de 2020, essent les 12:00h, es constitueix la Mesa de
Contractació designada per procedir a l’obertura del Sobre C d’aquest expedient
convocat mitjançant procediment obert, tramitació ordinària.
En la situació actual, atesa la situació actual de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19, el present acte per comunicar la puntuació del Sobre B i realizar l’obertura pública del
Sobre C es porta a terme de forma telemàtica.

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

A tal efecte, s’ha habilitat l’eina col·laborativa Webex, amb l’objectiu que tant els
membres de la Mesa de Contractació com les empreses licitadores puguin portar-ne un
seguiment telemàtic en directe.
Assisteixen com a Mesa de contractació:
• President: Sra. M. Dels Àngels Rius Rafecas, Directora del Centre MQ Reus.
• Vocal: Sr. Tomàs Gibert Bonastre, Cap manteniment Àrea Baix Camp de GINSA,
AIE.
• Vocal: Sra. Marta Cubero, Tècnica de grau mig, Oficina tècnica de GINSA, AIE.
• Vocal: Sr. Carles Abelló Pellicer, Director Econòmicfinancer de GINSA, AIE.
• Vocal: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i Contractació
de GINSA, AIE.
• Secretari: Sr. Marc Vergé Olivar, Tècnic de l’Àrea de licitacions i Contractació de
GINSA, AIE.
Així mateix, assisteixen els vocals tècnics no membres de la Mesa de contractació, els
quals s’han encarregat d’elaborar l’informe tècnic de valoració del Sobre B:
Sra. Laura Camacho Montero (Centre MQ Reus).
Sra. Montse Boix Ricart (Centre MQ Reus).
D’acord amb la convocatòria enviada amb suficient antelació, es tracten els següents
punts, en sessió celebrada en acte intern:

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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I.

LOT 20: VALORACIÓ DE L’EXCLUSIÓ DE LES EMPRESES OLYMPUS IBERIA,
S.A.U.; SISTEMAS INTEGRALESS DE MEDICINA. S.A.U.; SISTEMAS
TÉCNICOSS
ENDOSCÓPICOS,
S.A.;
RESPECTE
DEL
LOT
20:
ELECTROBISTURÍ D’ARGÓ.

Es manifesta que, en data 8 de setembre de 2020 es celebra l’acte d’obertura del sobre
B, relatiu a la documentació tècnica presentada per les empreses admeses.
En aquest punt, durant la valoració per part dels tècnics de les ofertes tècniques
presentades per Olympus Iberia S.A.U., Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U.;
Sistemas Técnicos Endoscópicos S.A., corresponents al Sobre B, s’observa la
possibilitat de contaminació d’ofertes en el Lot 20: Electrobisturí d’argó, pels motius que
s’exposen a continuació:
En primer lloc, cal tenir en compte els criteris avaluables de forma automàtica per la
valoració de les ofertes corresponents al Lot 20 següents:
Pedal que permeti el canvi de configuració de forma automàtica____Fins a 5 punts
La incorporació del pedal que permeti el canvi de configuració de forma automàtica
implicarà l’obtenció de la màxima puntuació en aquest apartat. Les ofertes que no
disposin de l’anterior, no obtindran cap puntuació en aquest apartat.
Programes específics per endoscòpia digestiva amb possibilitat de modificar els
intervals de tall, coagulació i efectes reproduïbles de hemostàsia als teixits
_________________________________________________________ Fins a 5 punts
La incorporació d’aquests programes amb les característiques exposades implicarà
l’obtenció de la màxima puntuació en aquest apartat. Les ofertes que no disposin de
l’anterior, no obtindran cap puntuació en aquest apartat.
En segon lloc, els tècnics encarregats de valorar les ofertes corresponents al Sobre B,
han observat que les ofertes tècniques corresponents al Lot 20 que han presentat les
empreses licitadores inclouen descripcions corresponents al pedal i els programes
específics, els quals han de ser valorades mitjançant els criteris avaluables de forma
automàtica, i que per tant s’havien d’incloure en el Sobre C i no el Sobre B.
L’empresa Olympus Iberia S.A.U. inclou la següent descripció en l’oferta tècnica:
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L’empresa Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U. inclou els següents descriptius:

L’empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.U., inclou la següent descripció en
l’oferta tècnica:

En tercer lloc, la clàusula 11.10.4 del Plec de clàusules, concretament l’apartat
corresponent al contingut del Sobre B i Sobre C, expressa el següent:
En aquest cas, la inclusió en el Sobre A o en el Sobre B de l’oferta econòmica, així
com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma
automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el Sobre C, comportarà l’exclusió de
l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir
coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració
objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
Per tant, el fet d’incloure en el Sobre B la informació anteriorment exposada, de caràcter
rellevant avaluable de forma automàtica i que havia de ser inclosa en el Sobre C, hauria
de comportar l’exclusió de les empreses licitadores.
Es creu que la redacció dels criteris i dels plecs indueix a error, i aquest extrem
segurament ha fet que totes les empreses hagin preparat de forma defectuosa les seves
ofertes. Ara bé, cal fer constar que cap empresa va interposar recurs contra els plecs,
motiu pel qual es pot entendre que la manera de redactar-se els plecs en relació al
contingut dels sobres era adequada. Tot i això, es proposa revisar la redacció de part del
clausulat.
Vist que per part de totes les empreses licitadores en el lot 20 ha tingut lloc la
incorporació de documents de l’oferta dels criteris automàtics dins del sobre B, aquest fet
ha donat lloc a que la Mesa hagi tingut coneixement dels criteris avaluables de forma
automàtica amb caràcter previ al moment legal assenyala, motiu pel qual la Mesa acorda
per unanimitat:
PRIMER.- Excloure a Olympus Iberia S.A.U., Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U.;
Sistemas Técnicos Endoscópicos S.A. del Lot 20: Electrobisturí d’argó, de l’expedient
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20190524, que té per objecte la compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics
per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus.
SEGON.- Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar-ho en els espais
legalment habilitats a aquests efectes.
TERCER.- Declarar desert el lot 20, Electrobisturí d’argó, de l’expedient 20190524, que
té per objecte la compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics per a les
dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus; i iniciar els tràmits per la
incoació d’un nou expedient per a la contractació de l’objecte d’aquest lot en haver
quedat desert pels motius exposats.

II.

LOT 4: VALORACIÓ DE L’EXCLUSIÓ DE L’EMPRESA
ADVANCED MEDICAL, S.L., DEL LOT 4: DESFIBRIL·LADORS.

LICITADORA

Es manifesta que l’empresa ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, S.L. ha presentat oferta
al Lot 4: Desfibril·ladors del procediment de licitació expedient 20190524, que té per
objecte la contractació de la compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics per
a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus, publicat al Perfil de
Contractant del Centre MQ de Reus, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
En data 25 d’agost de 2020, va tenir lloc l’acta d’obertura del sobre A, i un cop
examinada aquesta documentació, en data 8 de setembre de 2020, en acte públic va
tenir lloc l’obertura del sobre B, que conté la documentació valorable amb criteris
subjectius.
Posteriorment, en data 24 de setembre de 2020, i en base a la clàusula 13.1 del Plec de
clàusules, la Mesa de Contractació procedeix a notificar el requeriment a l’empresa
ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, S.L. el lliurament dels equips corresponents al Lot 4:
Desfibril·lador; durant el període de dues setmanes, a la data 30 de setembre de 2020 i
el lloc exposat en el requeriment.
Vist que els equips corresponents al Lot 4: Desfibril·ladors no son entregats en la data
exposada en el requeriment, en data 8 d’octubre de 2020 es pregunta per la situació de
l’entrega dels equips de prova, i l’empresa licitadora respon que no ha pogut resoldre la
disponibilitat dels equips sol·licitats en el Lot 4: Desfibril·ladors.
En conseqüència, en data 19 d’octubre de 2020, els vocals tècnics elaboren l’informe
tècnic de valoració de la documentació del sobre B. En aquest acte els vocals tècnics
exposen el següent respecte de l’oferta que presenta ADVANCED MEDICAL SYSTEMS,
S.L.:
•

Funcionament aparell.______________________________ 0 punts
Advanced no presenta l´ equip ofert així que no podem valorar el
funcionament del equip.
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S’exposa el contingut de l’article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic:
1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna...”
Així mateix, la clàusula 13.1 del Plec de Clàusules relativa als Criteris d’adjudicació del
contracte, estableix:
“Cada entitat licitadora haurà de dipositar els equips objecte de cadascun dels lots que
s’indiquen a continuació, durant un període dues setmanes, per tal de que els
professionals puguin fer les valoracions subjectives indicades:
- LOT 3: ELECTROCARDIOGRAMA AMB CARRO
- LOT 4: DESFIBRILADOR
- LOT 5: RESPIRADOR PORTATIL
- LOT 8: APARELLS OFTAMOLOGIA
- LOT 13: MONITORS HEMODINÀMIC
- LOT 14: MONITORS CONSTANTS
- LOT 11: ESPIROMETRE
- LOT 12: AUDIOMETRE
- LOT 17: RENTADORA TERMODESINFECTADORA D’ ESCLOPS
- LOT 18: AUTOCLAU
- LOT 19: ECOGRAFS
- LOT 20: ELECTROBISTURI D´ARGÓ PER GASTROENTEROLOGIA
- LOT 21: ARMARI DE SECAT D’ENDOSCOPIS
Arribat el moment de la seva valoració, el Centre MQ Reus indicarà a les empreses
licitadores la data i lloc per al seu lliurament.
Tots els costos derivats del lliurament i recollida dels equips aniran a càrrec de l’empresa
licitadora. Qualsevol averia produïda en l’equip durant el període de valoració anirà a
càrrec de l’empresa licitadora, a excepció que sigui causada per un mal ús o negligència
produïda pel propi personal del Centre.
A més de ser un dels criteris d’avaluació subjecta a judici de valor, l’exposat
anteriorment és condició essencial del present contracte. L’incompliment de les
empreses licitadores de l’anterior suposarà la seva exclusió del procediment de
licitació.”
En aquest sentit, es manifesta que cal ajustar-se al règim jurídic de la contractació del
sector públic i als plecs de clàusules, i en especial a l’exigència de garantir el principi
d’igualtat de tracte, ja que la resta d’empreses licitadores requerides per entregar els
equips de prova van entregar-los en la data exposada en la notificació de requeriment.

5/19

Societat

Núm.
Expedient
anualitat

Núm. Document

CMQ

20190524

21. ACTA MESA
13.11.2020

Per l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat:
PRIMER.- Excloure a l’empresa ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, S.L. del Lot 4:
Desfibril·ladors.
SEGON.- Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar-ho en els espais
legalment habilitats a aquests efectes.

III.

INFORMACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME DE VALORACIÓ
DEL SOBRE B, RELATIU ALS CRIETRIS D’APRECIACIÓ TÈCNICA

En la sessió d’avui es procedeix, en acte intern, a tractar l’informe dels criteris
d’apreciació tècnica (sobre B), elaborat per la Sra. Laura Camacho Montero i la Sra.
Montse Boix Ricart. S’annexa a la present acta el referit informe (document nº 1), i que
ha estat enviat amb antelació als membres de la Mesa.
S’estudia l’informe tècnic sol·licitat. Es manifesta conformitat amb totes les
consideracions que s’hi assenyalen, als efectes de motivar la puntuació final que s’hi fa
constar.
De conformitat amb l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat aprovar
l’informe tècnic que s’annexa a aquesta acta.

Es dóna per finalitzat l’acte intern i s’inicia l’acte públic d’obertura del sobre C.

IV.

ACTE PÚBLIC. COMUNICACIÓ DE L’EXCLUSIÓ DE LES EMPRESES
CORRESPONENT AL LOT 20.

En el present acte assisteix representant de l’empresa Sistemas Integrales de Medicina,
S.A.U.
Es fa l’acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada
anteriorment, sobre l’acord d’exclusió de les empreses Olympus Iberia S.A.U., Sistemas
Integrales de la Medicina, S.A.U.; Sistemas Técnicos Endoscópicos S.A. respecte del Lot
20.
Així mateix, s’informa que es notificarà i publicarà a través de la plataforma de serveis de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=30936448).
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V.

ACTE PÚBLIC. COMUNICACIÓ
CORRESPONENT AL LOT 4.

DE

L’EXCLUSIÓ

DE

L’EMPRESA

Es fa l’acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada
anteriorment, sobre l’acord d’exclusió de l’empresa ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
S.L., respecte del Lot 4.
Així mateix, s’informa que es notificarà i publicarà a través de la plataforma de serveis de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=30936448).

VI.

ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DEL SOBRE C DEL LOT 4, QUE CONTÉ ELS
CRITERIS AVALUABLES A TRAVÉS DE FÓRMULA. COMUNICACIÓ DE LES
EMPRESES ADMESES

Es fa l’acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada
anteriorment, fent lectura de les puntuacions atorgades en el sobre B dels següents lots:
-

LOT 4: Desfibril·ladors

AB Medica Group, S.A.
Biomed, S.A.
Dextromedica, S.L.
Advanced Medical Systems, S.L.
Així mateix, s’informa que es publicarà a través de la plataforma de serveis de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=30936448), l’acta d’elaboració de l’informe tècnic.
Exposats els antecedents, es fa obertura del sobre C, que conté l’oferta econòmica i la
resta de criteris avaluables de manera automàtica, presentada per les següents
empreses i respecte els següents lots.
Es projecta i es llegeix en veu alta la proposició econòmica, d’acord amb el model 4.3
ANNEX 3 PCA OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS posat a disposició
dels licitadors.
Consta a l’expedient l’índex generat per la plataforma del Sobre Digital on es relacionen
els documents aportats per l’empresa i la petjada digital dels respectius documents
(consten a l’expedient tots i cadascun dels documents als quals fa referència l’índex, i
que els sotasignats manifesten que coneixen un cop revisats en aquesta acte).
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Així mateix, consten a l’expedient els següents documents emesos per la plataforma de
serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya: el Registre d’obertura de
sobre; justificant de presentació d’oferta; i resum de l’oferta.
Es dóna per acabat l’acte públic i la mesa continua en acte intern.

VII. AVALUACIÓ I DETERMINACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS
AVANTATJOSA DELS LOTS 3; 4; 11; 13.
1. LOTS 3; 4; 13.
Es valoren els criteris objectius i avaluables de forma automàtica, de conformitat amb
l’assenyalat a la clàusula 13.1 del plec de clàusules, que disposa literal:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 61 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1 “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS:
GRUP 1, que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués
amb més de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual
que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran
cap puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 7 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris
inclosos) un termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos
addicionals que ofereix. Pel cas que el període addicional que ofereixi respecte dels
diferents béns sigui diferent, es calcularà la mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la
puntuació en aquest criteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima
puntuació. La resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert
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A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia
addicional de més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de
garantia addicional que es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60
mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 3 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament
de l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del
contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la
puntuació màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que
s’assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y) x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major
reducció del termini de lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.
En primer lloc, en l’anàlisi de l’oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA S.A.U., al Lot
3, concretament en l’apartat de reducció del termini de lliurament, s’ha observat que
ofereix un termini de 30 dies de lliurament, amb una reducció de 15 dies. Es tractaria
d’una contradicció, ja que el termini màxim de lliurament i a partir del qual s’oferta una
reducció és de 30 dies, i si s’ofereix una reducció de 15 dies, el termini de lliurament
seria de 15 dies. Tot i així, en haver ofert una reducció de 15 dies, s’interpreta que el
termini de lliurament ofert és de 15 dies, i queda constància de que es tracta d’un error
en la transcripció del termini de lliurament, de caire material i que no afecta al seu
contingut.
Cal recordar que el procediment de correcció d’errors en les ofertes només és admissible
per rectificar omissions o errors materials; la possibilitat legal de rectificar només s’admet
en casos en què l’acte evidenciï un error evident, quina rectificació no afecti al seu
contingut.
Considerant que la rectificació és indiscutible i evident, sense necessitat de cap
raonament, no hi ha cap inconvenient en rectificar-la d’ofici.
D’acord amb l’anterior, els membres de la mesa per unanimitat acorden rectificar el
termini de lliurament ofert, proporcional a la reducció del termini de lliurament oferta,
essent el següent:
Oferta criteris automàtics. SCHILLER ESPAÑA S.A.U.: Termini de lliurament
(dies naturals): 15 dies. / Reducció (dies naturals): 15 dies.
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Un cop acordades les admissions de les ofertes de les empreses, es procedeix a aplicar
les formules descrites anteriorment:
- Respecte del Lot 3.
1. D’acord amb l’oferta presentada per Equipamientos Médicos Cantoni, S.L.,
l’empresa obté la següent puntuació:
- Oferta econòmica: 45,18 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 7 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 0 punts.
2. D’acord amb l’oferta presentada per AB Medica Group, S.A., l’empresa obté la
següent puntuació:
- Oferta econòmica: 41,57 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 0 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 1,17 punts.
3. D’acord amb l’oferta presentada per Schiller España, S.A.U., l’empresa obté la
següent puntuació:
- Oferta econòmica: 51 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 4,67 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 1,96 punts.
4. D’acord amb l’oferta presentada per General Electric Healthcare España, S.A.,
l’empresa obté la següent puntuació:
- Oferta econòmica: 46,40 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 7 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 1,17 punts.
5. D’acord amb l’oferta presentada per Dextromedica, S.L., l’empresa obté la següent
puntuació:
- Oferta econòmica: 42,29 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 0 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 3 punts.
- Respecte del Lot 4:
1. D’acord amb l’oferta presentada per AB Medica Group, S.A., l’empresa obté la
següent puntuació:
- Oferta econòmica: 50,98 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 0 punts.
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- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 1,17 punts.
2. D’acord amb l’oferta presentada per Biomed, S.A., l’empresa obté la següent
puntuació:
- Oferta econòmica: 51 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 7 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 0 punts.
3. D’acord amb l’oferta presentada per Detromedica, S.L., l’empresa obté la següent
puntuació:
- Oferta econòmica: 47,96 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 7 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 0 punts.

- Respecte del Lot 13.
1. D’acord amb l’oferta presentada per AB Medica Group, S.A, l’empresa obté la
següent puntuació:
- Oferta econòmica: 51 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 0 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 2,09 punts.
2. D’acord amb l’oferta presentada per General Electric Healthcare España, S.A.,
l’empresa obté la següent puntuació:
- Oferta econòmica: 23,08 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 7 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 3 punts.
3. D’acord amb l’oferta presentada per Detromedica, S.L., l’empresa obté la següent
puntuació:
- Oferta econòmica: 16,10 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 0 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 3 punts.
4. D’acord amb l’oferta presentada per Advanced Medical Systems, S.L., l’empresa
obté la següent puntuació:
- Oferta econòmica: 24,37 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 7 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 0 punts.
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2. LOT 11.
Es valoren els criteris objectius i avaluables de forma automàtica, de conformitat amb
l’assenyalat a la clàusula 13.1 del plec de clàusules, que disposa literal:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 65 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1 “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS:
GRUP 1, que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués
amb més de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual
que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran
cap puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris
inclosos) un termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos
addicionals que ofereix. Pel cas que el període addicional que ofereixi respecte dels
diferents béns sigui diferent, es calcularà la mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la
puntuació en aquest criteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima
puntuació. La resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert
A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia
addicional de més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de
garantia addicional que es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60
mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
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L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament
de l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del
contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la
puntuació màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que
s’assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y) x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major
reducció del termini de lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.
- Respecte del Lot 11:
1. D’acord amb l’oferta presentada per Asmedic, S.L.U., l’empresa obté la següent
puntuació:
- Oferta econòmica: 39,49 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 0 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 0 punts.
2. D’acord amb l’oferta presentada per Nedella Medical, S.L., l’empresa obté la
següent puntuació:
- Oferta econòmica: 40,28 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 10 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 0 punts.
3. D’acord amb l’oferta presentada per AB Medica Group, S.A., l’empresa obté la
següent puntuació:
- Oferta econòmica: 51 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de garantia: 0 punts.
- Criteris relacionats amb el termini de lliurament: 0 punts.

D’acord amb la clàusula 13.4 del plec de clàusules, cap de les ofertes presentades no
incorren en temeritat (s’annexa el càlcul realitzat a tals efectes).
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Classificació final:
Respecte del lot 3:

Licitador
General
Electric
Healthcare España, S.A.
AB Medica Group, S.A.
Schiller España, S.A.U.
Dextromedica, S.L.
Equipamientos Médicos
Cantoni, S.L.

Criteris
subjectius

Criteris
objectius

Total

28 Punts

54,57 Punts

82,57 Punts

33 Punts
10 Punts
21 Punts

42,74 Punts
57,63 Punts
45,29 Punts

75,74 Punts
67,63 Punts
66,29 Punts

14 Punts

52,18 Punts

66,18 Punts

Respecte del Lot 4:

Licitador

Criteris
subjectius

Criteris
objectius

Total

Biomed, S.A.
Dextromedica, S.L.
AB Medica Group, S.A.

34 Punts
25 Punts
12 Punts

58 Punts
50,96 Punts
52,15 Punts

92 Punts
75,96 Punts
64,15 Punts

Licitador

Criteris
subjectius

Criteris
objectius

Total

AB Medica Group, S.A.
Nedella Medical, S.L.
Asmedic, S.L.U.

25 Punts
24 Punts
32 Punts

51 Punts
50,28 Punts
39,49 Punts

76 Punts
74,28 Punts
71,49 Punts

Criteris
subjectius

Criteris
objectius

Total

15 Punts

53,09 Punts

68,09 Punts

34 Punts

33,08 Punts

67,08 Punts

20 Punts

31,37 Punts

51,37 Punts

Respecte del Lot 11:

Respecte del Lot 13:

Licitador
AB Medica Group, S.A.
General Electric
Healthcare España, S.A.
Advanced Medical
Systems, S.L.
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Dextromedica, S.L.

21 Punts

19,10 Punts

40,10 Punts

Vista l’oferta econòmica, i un cop analitzada i ponderada d’acord amb els criteris
determinats al Plec de clàusules, en les diferents sessions realitzades per aquesta Mesa,
s’ha arribat a la puntuació que es reflexa a l’apartat anterior amb les corresponents
consideracions que es fan constar en les actes de les sessions realitzades fins a la data i
que es resumeixen a continuació:
- Respecte de tots els lots: Les característiques i avantatges determinants de la
selecció de l’oferta classificada en primer lloc, han estat que ha presentat la
millor relació qualitat-preu, l’oferiment d’una oferta econòmica que no supera els
preus màxims de licitació establerts al plec de clàusules i que compleix amb tots
els requeriments.

III. ANÀLISI DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ
-

Respecte del Lot 3:

S’examina la documentació aportada per l’empresa GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. en el Sobre A per tal de requerir-li la documentació
prèvia a l’adjudicació que no consti com a aportada.
En quant a la documentació lliurada en el Sobre A s’analitza el DEUC aportat per
l’empresa on consta que aquesta està inscrita en el RELI.
Es comprova si l’anterior empresa està inscrita al RELI. Es manifesta que l’empresa
l’empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. consta inscrita en el
RELI. De la consulta als anteriors registres s’acredita:
- La capacitat d’obrar i la personalitat jurídica de l’empresa.
- Respecte de la solvència econòmica: els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil del darrer any.
- Que el Sr. V.J.D. te poders suficients per formalitzar contractes.
- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Respecte de la solvència tècnica, els requisits específics en els termes
assenyalats al plec de clàusules.
D’acord amb l’exposat i amb la clàusula 14 del PCA, es proposa fer arribar el següent
requeriment:
“ S’extreu el certificat del RELI a partir del qual es considera acreditat:
o
o
o

La capacitat d’obrar i la personalitat jurídica de l’empresa.
Respecte de la solvència econòmica: els comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil del darrer any.
Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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o
o

Que el Sr. V.J.D. te poders suficients per formalitzar contractes.
Respecte de la solvència tècnica, els requisits específics en els termes
assenyalats al plec de clàusules.

D’acord amb l’anterior i amb la clàusula 14 del PCA s’acorda REQUERIR-LI la següent
documentació:
• Plec de clàusules i plec de prescripcions tècniques degudament signat i segellat
(inclòs l’esmena de documentació).
• Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental.
• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 15 del plec de clàusules. L’original d’aquest document
s’haurà de presentar a les Oficines de GINSA, AIE (Àrea de Contractacions i
Licitacions).”
-

Respecte del Lot 4:

Tot seguit, en acte intern, s’examina la documentació aportada per l’empresa BIOMED,
S.A. en el Sobre A per tal de requerir-li la documentació prèvia a l’adjudicació que no
consti com a aportada.
En quant a la documentació lliurada en el Sobre A, s’analitza el DEUC aportat per
l’empresa on consta que aquesta no està inscrita en el RELI.
D’acord amb l’anterior i amb la clàusula 14 del PCA s’acorda REQUERIR-LI la següent
documentació:
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena (si és
persona jurídica):
o

o
-

Escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional on
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament
inscrits en el Registre públic que correspongui.
Número d’Identificació Fiscal (NIF).

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom
d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport.
Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública,
ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent.
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-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
econòmica i tècnica i professional que es demanen a la clàusula 10.1.

-

Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
o Certificació positiva expedida per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.
o Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.
o Còpia compulsada de l’alta en l’impost sobre Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, complementat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l’impost. En cas d’estar exempt de l’impost, presentar declaració
responsable indicant la causa d’exempció.

-

Plec de clàusules i plec de prescripcions tècniques degudament signat i segellat.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini de forma expressa.

-

Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix en aquest plec (excepte en el cas que la garantia es constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu).”

-

Respecte del Lot 11; Lot 13:

S’examina la documentació aportada per l’empresa AB MEDICA GROUP S.A. en el
Sobre A per tal de requerir-li la documentació prèvia a l’adjudicació que no consti com a
aportada.
En quant a la documentació lliurada en el Sobre A s’analitza el DEUC aportat per
l’empresa on consta que aquesta està inscrita en el RELI.
Es comprova si l’anterior empresa està inscrita al RELI. Es manifesta que l’empresa
l’empresa AB MEDICA GROUP S.A. consta inscrita en el RELI. De la consulta als
anteriors registres s’acredita:
-

La capacitat d’obrar i la personalitat jurídica de l’empresa.
Que el Sr. D.F.N. te poders suficients per formalitzar contractes.
Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Respecte de la solvència tècnica, els requisits específics en els termes
assenyalats al plec de clàusules.

D’acord amb l’exposat i amb la clàusula 14 del PCA, es proposa fer arribar el següent
requeriment:
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“ S’extreu el certificat del RELI a partir del qual es considera acreditat:
o
o
o
o

La capacitat d’obrar i la personalitat jurídica de l’empresa.
Que el Sr. D.F.N. te poders suficients per formalitzar contractes.
Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Respecte de la solvència tècnica, els requisits específics en els termes
assenyalats al plec de clàusules.

D’acord amb l’anterior i amb la clàusula 14 del PCA s’acorda REQUERIR-LI la següent
documentació:
• Respecte de la solvència econòmica: els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil del darrer any.
• Plec de clàusules i plec de prescripcions tècniques degudament signat i segellat
(inclòs l’esmena de documentació).
• Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental.
• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 15 del plec de clàusules. L’original d’aquest document
s’haurà de presentar a les Oficines de GINSA, AIE (Àrea de Contractacions i
Licitacions).”
De conformitat amb l’assenyalat al Plec de clàusules i a l’article 150 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vist el resultat, la Mesa de
Contractació acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la classificació per l’ordre assenyalat en aquesta acta.
Segon.- Enviar el requeriment que consta en aquesta acta a l’empresa licitadora que ha
presentat la millor oferta en relació qualitat preu per al Lot 3 (GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.); Lot 4 (BIOMED S.A.); Lot 11; Lot 13 (AB MEDICA
GROUP, S.A.), perquè, dins el termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació referenciada al
requeriment, considerant que les dades que consten al RELI es consideren conforme,
un cop analitzades pels membres de la mesa.
Tercer.- ADVERTIR que en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el
termini màxim assenyalat (cinc dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment), s’entendrà que els licitadors han retirat la seva oferta,
sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pel cas que no aportin la
documentació en el termini assenyalat.
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Un cop finalitzat l'acte, es dona lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.

Es dona per acabat l’acte, i signen aquesta acta els membres de la Mesa.

Mª Àngels Rius

Tomàs Gibert

Carles Abelló

Marta Cubero

Imma Sivill

Montse Boix

Laura Camacho

Marc Vergé
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CA
L
DE CU
SV L
IA
CI
Ó

SUBJECTIU
EQUIMED
AB MEDICA
SCHILLER
GENERAL ELECTRIC
DEXTROMEDICA

EQUIMED
AB MEDICA
SCHILLER
GENERAL ELECTRIC
DEXTROMEDICA

GARANTIA
LLIURAMENT
CRITERI 4
14
7
0
33
0
1,17
10
4,67
1,96
28
7
1,17
21
0
3
PROMIG CRITERI NO PREU
26

TOTAL

PROMIG
21
34,17
16,63
36,17
24

CRITERI 5

21
34,17
16,63
36,17
24

DESVIACIÓ
26
26
26
26
26

5
8
10
10
2

PROMIG DESVIACIÓ

7

SUMA PROMITJOS

33

CR
IT
ER
IP

RE
U

OFERTA ECONÒMICA
EQUIMED
AB MEDICA
SCHILLER
GENERAL ELECTRIC
DEXTROMEDICA

€
€
€
€
€

12.075,00
13.125,00
10.697,07
11.757,00
12.900,00

PROMIG OFERTA ECONOMICA
10% per sota del promig

12.110,81 €
10.899,73 €

PUNTUACIONS
LOT 3
SUBJECTIUS
EQUIMED
AB MEDICA
SCHILLER
GENERAL ELECTRIC
DEXTROMEDICA

14,00
33,00
10,00
28,00
21,00

PREU
45,18
41,57
51,00
46,40
42,29

LLIURAMENT
1,17
1,96
1,17
3,00

GARANTIA
7,00
4,67
7,00
-

TOTAL

TOTAL
66,18
75,74
67,63
82,57
66,29
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EU

SUBJECTIU

GARANTIA

AB MEDICA
BIOMED
DEXTROMEDICA

12
34
25

LLIURAMENT
0
7
0
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L
DE CU
SV L
IA
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TOTAL

CRITERI 5

PROMIG
13,17
41
28

DESVIACIÓ
27
27
27

14
14
1

PROMIG DESVIACIÓ

9

SUMA PROMITJOS

37
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U

OFERTA ECONÒMICA
AB MEDICA
BIOMED
DEXTROMEDICA

€
€
€

13.830,75
13.825,00
14.700,00

14.118,58 €

PROMIG OFERTA ECONOMICA

10% per sota del promig

12.706,73 €

PUNTUACIONS
LOT 4
SUBJECTIUS
AB MEDICA
BIOMED
DEXTROMEDICA

PREU
12,00
34,00
25,00

LLIURAMENT
50,98
51,00
47,96

1,17
3,00

TOTAL
13,17
41
28

27

PROMIG CRITERI NO PREU

AB MEDICA
BIOMED
DEXTROMEDICA

CRITERI 4
1,17
0
3

GARANTIA
7,00
-

TOTAL
64,15
92,00
75,96
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SUBJECTIU

GARANTIA

ASMEDIC
NEDELLA
AB MEDICA

32
24
25

LLIURAMENT

CRITERI 4

0
10
0

CA
L
DE CU
SV L
IA
CI
Ó

TOTAL

PROMIG
32
34
25

DESVIACIÓ
30
30
30

2
4
5

PROMIG DESVIACIÓ

4

SUMA PROMITJOS

34

CR
IT
ER
IP
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U

OFERTA ECONÒMICA
ASMEDIC
NEDELLA
AB MEDICA

€
€
€

1.795,00
1.760,00
1.390,00

1.648,33 €

PROMIG OFERTA ECONOMICA

10% per sota del promig

1.483,50 €

PUNTUACIONS
LOT 11
SUBJECTIUS
ASMEDIC
NEDELLA
AB MEDICA

PREU
32,00
24,00
25,00

LLIURAMENT
39,49
40,28
51,00

-

TOTAL
32
34
25

30

PROMIG CRITERI NO PREU

ASMEDIC
NEDELLA
AB MEDICA

CRITERI 5

0
0
0

GARANTIA
10,00
-

TOTAL
71,49
74,28
76,00

CR
IT
ER
I
PR NO
EU

SUBJECTIU
AB MEDICA
DEXTROMEDICA
GENERAL ELECTRIC
ADVANCED

GARANTIA

LLIURAMENT
0
0
7

2,09
3
3

20

7

0
28

PROMIG CRITERI NO PREU

CA
L
D E CU
SV L
IA
CI
Ó

TOTAL

PROMIG

AB MEDICA
DEXTROMEDICA
GENERAL ELECTRIC
ADVANCED

CRITERI 4 CRITERI 5 TOTAL

15
21
34

17,09
24
44
27

DESVIACIÓ
28
28
28
28

11
4
16
1

PROMIG DESVIACIÓ

8

SUMA PROMITJOS

36

CR
IT
ER
I

PR
EU

OFERTA ECONÒMICA
AB MEDICA
DEXTROMEDICA
GENERAL ELECTRIC
ADVANCED

€
€
€
€

8.396,50
26.600,00
18.550,00
17.570,00

17.779,13 €

PROMIG OFERTA ECONOMICA

10% per sota del promig

16.001,21 €

PUNTUACIONS
LOT 13
SUBJECTIUS
AB MEDICA
DEXTROMEDICA
GENERAL ELECTRIC
ADVANCED

15,00
21,00
34,00
20,00

PREU
51,00
16,10
23,08
24,37

LLIURAMENT
GARANTIA TOTAL
2,09
0
68,09
3
0
40,10
3
7
67,08
0
7
51,37

17,09
24
44
27

