INFORME DE VALORACIÓ
EXP. 15 CSA 2020

1. El dia 29 d’abril de 2021 la Mesa de contractació va realitzar en acte no públic l’obertura
de les propostes que contenen l’oferta EN SOBRE ÚNIC de Documentació general i
Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica que s’han presentat a
la licitació per a la contractació del subministrament d’un monitor multiparamètric i el
seu material fungible associat, específic per a la ressonància magnètica, per al Consorci
Sanitari de l’Anoia (en endavant CSA).
2. Que a la licitació esmentada únicament s’ha presentat l’empresa Euro Automation SLU.
3. Que s’ha revisat i analitzat la documentació presentada per l’empresa Euro Automation
SLU i s’ha comprovat que la Documentació General es correcte i que la Documentació
sotmesa a criteris quantificables de forma automàtica compleix amb tots els
requeriments tècnics establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).
4. Que tenint en compte que només s’ha presentat una empresa al procediment de
licitació esmentat i que la seva oferta compleix amb allò previst en el PPT, i el preu
ofertat no supera el preu base de licitació, es considera que l’oferta és adequada i es
proposa la seva adjudicació d’acord amb els termes de la seva oferta i per l’import que
es detalla en l’Annex a aquest informe.

Maria Guixà
Cap del Departament de Compres

ANNEX
Euro Automation SLU

Tipologia

Nº

Definició producte
Monitor per a RM amb carro integrat, moduls ECG +
NIBP + SPO2 +CO2 O2+ Monitor remot

Equipament

CONSUMS
PREU UNITARI OFERTAT
Referència del producte
s/IVA
ANUALS ESTIMATS

IVA

PREU UNITARI OFERTAT PRESSUPOST TOTAL DE
amb IVA
LICITACIÓ s/IVA

EMIP5000018

47.550,00 €

21%

57.535,50 €

-

€

PRESSUPOST TOTAL DE
LICITACIÓ amb IVA
-

€

Fungible

4100214

Electrodes talla S compatible amb l’equip

200 EMIP5000202

1,85 €

21%

8,95 €

370,00 €

447,70 €

Fungible

4100215

Electrodes talla L compatible amb l’equip

200 EMIP5000203

1,85 €

21%

8,95 €

370,00 €

447,70 €

Fungible

4100169

Gel per a reduir la impedància elèctrica de la pell

6 EMIP500041

22,00 €

21%

26,62 €

132,00 €

159,72 €

Fungible

41001796

Trampa d’aigua compatible amb l’equip

12 EMIP500036

45,00 €

21%

54,45 €

540,00 €

653,40 €

48.962 €

59.244,02 €

