Exp. 339/2021-SSC-PORH
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DETECCIÓ DE VALORS ANORMALS O
DESPROPORCIONATS DE LES OFERTES -3a. SessióA Barcelona, 14 d’octubre de 2021 (14:00 hores).
Reunida en sessió privada la Mesa de contractació de la licitació del procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, referent a la “Contractació del subministrament successiu i continuat de pròtesis
de genoll i cimentació amb destinació al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona (exp. 339/2021-SSC-PORH)”, amb l’assistència de:
 President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport
 Vocals: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern)
Sr. Pedro Hinarejos Gómez, cap de Secció del Servei de Traumatologia
Sr. Joan Mª Aviño Parés, tècnic de Contractació de Producte Sanitari
Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l’Assessoria Jurídica (assessor jurídic)
 Secretària: Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació
Es constata l’existència de quòrum i el president declara constituïda la Mesa de contractació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
A petició del responsable de Contractació de Producte Sanitari es reuneix la Mesa de contractació, el tècnic
de Contractació de Producte Sanitari exposa que, al revisar la documentació continguda dins dels Sobres
núm.2 relativa als Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques de les empreses
licitadores que continuen a la licitació, s’ha detectat que respecte a les empreses següents:


PALEX MEDICAL, S.A.
Una vegada realitzada l’obertura del Sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant fórmules automàtiques” quant al Lot núm. 1 “Pròtesis de genoll Sublot 3: Pròtesi
total de genoll anatòmica multi radi amb i sense conservació LCP” s’observa que manca l’arxiu pdf
corresponent al Model de l’Annex VT de la licitació signat electrònicament.



ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.
Una vegada realitzada l’obertura del Sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant fórmules automàtiques” quant al Lot núm. 1 “Pròtesis de genoll Sublot 3: Pròtesi
total de genoll anatòmica multi radi amb i sense conservació LCP” s’observa que manquen els arxius
pdf següents signats electrònicament:
o
o

Model de l’Annex VT
Relació detallada de productes oferts d’acord amb l’Annex 11 del PCAP

Així mateix, s’observa, que en el document “Annex_PE_339 del PCAP” de tots els lots que a
continuació es detallen, han inclòs l’import que correspon al preu unitari de l’IVA en la columna “IVA”,
en lloc del resultat dels càlculs corresponents a l’import de l’IVA anual.


Lot núm. 1: Pròtesis de genoll
 Sublot 1 Pròtesi total de genoll de titani per al·lèrgics a metalls
 Sublot 2 Pròtesi total de genoll amb safata tibial anatòmica amb i sense conservació LCP
 Sublot 4 Pròtesi parcial femoropatel·lar



Lot núm. 2: Cimentació de genoll
 Sublot 1 Ciment d'alta viscositat amb gentamicina 40 gr.
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Sublot 2 Barrejador de ciment
Sublot 3 Pistola de rentat amb filtres

Per altra banda, el tècnic de Contractació de Producte Sanitari, procedeix a exposar que, un cop valorats
els criteris d’apreciació automàtica de les ofertes admeses mitjançant l’aplicació de la fórmula de
determinació d’ofertes presumptament desproporcionades continguda en l’apartat A de l’Annex 4 del Plec
de clàusules administratives particulars de la licitació, el resultat obtingut indica que l’oferta de l’empresa
HERAEUS, S.A. quant al Lot 2 - Cimentació de genoll Sublot 2 - Barrejador de ciment, presenta valors
anormals o desproporcionats en relació a l’ “Import anual (IVA exclòs)”.
En conseqüència, es proposa requerir-los per tal que, d’acord amb l’establert a la clàusula 6.6 del Plec de
clàusules administratives particulars de la licitació, justifiquin la valoració de la seva oferta i en precisin les
condicions en els termes establerts a l’article 149 de la LCSP per a cada un dels articles oferts.
Concretament es proposa demanar justificació detallada sobre les condicions de l’oferta que són
susceptibles de determinar el baix nivell dels seus preus o dels seus costos, tot mantenint els compromisos
i disponibilitats.
A la vista d’això, i fetes les explicacions i consideracions oportunes, la Mesa de contractació
ACORDA PER UNANIMITAT:
1. Requerir a les empreses PALEX MEDICAL, S.A i ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. per tal que, d’acord
amb l’establert a la clàusula 5 i a l’Annex 10 del Plec de clàusules administratives particulars de la
licitació, procedeixin a esmenar i aportar la documentació anteriorment esmentada.
2. Requerir a l’empresa HERAEUS, S.A. per tal que, d’acord amb l’establert a la clàusula 6.6 del Plec
de clàusules administratives particulars de la licitació, justifiqui la seva oferta i en precisi les condicions,
en relació a l’Import 1 any (IVA exclòs), en els termes establerts a l’article 149 de la LCSP, quant al
Lot 2 - Cimentació de genoll Sublot 2 - Barrejador de ciment, d’acord amb l’indicat en la present acta.
I sense cap altra qüestió, el President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta
en el lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.
El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Esther Lozano Moledo
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