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ASSUMPTE: Resolució d’adjudicació – expedient relatiu a la contractació del subministrament
de material fungible d’oftalmologia i agents auxiliars de cirurgia oftalmològica amb cessió d’un
equip facoemulsificador per a la realització d’intervencions quirúrgiques de cataractes per al
Bloc Quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit
ordinari
1. En data 2 de novembre de 2021, els apoderats mancomunats d’Hospital Comarcal d’Amposta,
SAM van aprovar, com a òrgan de contractació, l’expedient relatiu a la contractació del
subministrament de material fungible d’oftalmologia i agents auxiliars de cirurgia oftalmològica
amb cessió d’un equip facoemulsificador per a la realització d’intervencions quirúrgiques de
cataractes per al Bloc Quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta, per procediment obert
harmonitzat i tràmit ordinari, el qual es dividia en els següents lots:
- LOT 1: PROCÉS CATARACTES (amb adjudicació a un únic licitador)
- LOT 2: MATERIAL FUNGIBLE
- LOT 3: AGENTS AUXILIARS CIRURGIA OFTALMOLÒGICA
2. La convocatòria de la licitació es va publicar al perfil del contractant d’Hospital Comarcal
d’Amposta en data de 22 de novembre de 2021, 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=93158749&version=91704479&lawType=3, sent l’últim dia el dia 27 de desembre de 2021 a les
14:00 hores.
3. El pressupost de la licitació ascendia a 247.371,08 euros (IVA exclòs), 299.319,00 euros (IVA
inclòs), i el valor estimat del contracte a 544.216,38 euros (IVA exclòs).
4. En data 13 de desembre de 2021, l’òrgan de contractació va resoldre l’esmena de l’Annex 1 del
Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i de l’Annex 5.1 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP), i va acordar l’ampliació del termini de presentació d’ofertes pel mateix temps
transcorregut des de la publicació de l’anunci de licitació fins la publicació d’aquesta esmena, la
qual es va realitzar al perfil del contractant en data 14 de desembre de 2021, ampliant, en
conseqüència, el termini de presentació d’ofertes fins al dia 5 de gener de 2022 a les 14:00 hores.
5. Dins dels termini de presentació d’ofertes es van rebre proposicions dels següents licitadors per
als lots indicats:
-

MEDICAL MIX, SLU, presenta la seva oferta per als LOTS 2 i 3 en data 20/12/2021 a les 16:50:05
hores.
MEIJI PHARMA SPAIN, SA, presenta la seva oferta per al LOT 3 en data 22/12/2021 a les 10:38:06
hores.
MEDICONTUR AVI, SL, presenta la seva oferta per als LOTS 1 i 2 en data 28/12/2021 a les 16:40:27
hores.
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, SA, presenta la seva oferta per als LOTS 2 i 3 en data 30/12/2021 a les
16:10:31 hores.
FRESENIUS KABI ESPAÑA, SAU, presenta la seva oferta per al LOT 2 en data 31/12/2021 a les
12:16:30 hores.
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-

AJL OPHTALMIC, SA, presenta la seva oferta per als LOTS 2 i 3 en data 04/01/2022 a les 08:59:38
hores.
BAUSCH & LOMB, SA, presenta la seva oferta per als LOTS 1, 2 i 3 en data 04/01/2022 a les 18:22:36
hores.

6. En data 14.01.2022, 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, acordant
requeriments d’esmena i aclariments de la documentació presentada a diverses entitats
licitadores, els quals van ser atesos en temps i forma.
7. En data 31.01.2022 va tenir lloc l’acte públic d’obertura del Sobre B (de forma virtual, donades les
circumstàncies sanitàries, enviant l’enllaç de connexió a la sessió a les empreses licitadores a
través de correu electrònic) que contenia la documentació tècnica i l’oferta econòmica i resta de
documentació avaluable d’acord amb els criteris objectius establerts a l’apartat J.1 del Quadre de
Característiques (QCT).
Visualitzades totes les ofertes econòmiques, la Mesa de contractació va acordar procedir a la
revisió de la documentació tècnica aportada per tal de comprovar que es compleixen els requisits
mínims exigits al PPT, i tornar a constituir-se posteriorment per realitzar la valoració i classificació
de les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a l’apartat J.1 del QCT i elevar la
corresponent proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, si s’escau.
8. En data 11.03.2022, un cop revisada la documentació tècnica presentada pels licitadors, la Mesa
de contractació es va constituir en sessió interna per procedir a la valoració de les ofertes,
proposant a l’òrgan de contractació, abans de procedir a la valoració, l’exclusió de les ofertes
presentades per l’empresa MEDICONTUR AVI, SL per al LOT 1 i de l’empresa FRESENIUS KABI
ESPAÑA, SAU per al producte “Sèrum salí balancejat 500ml” inclòs en el LOT 2, pel no compliment
dels requisits mínim establerts en el PPT. L’òrgan de contractació va resoldre aquestes exclusions
en data 15.03.2022, les quals es van notificar per e-Notum en data 16.03.2021.
Igualment, es van detectar ofertes per a diversos productes de les empreses MEDICAL MIX, SLU,
AJL OPHTALMIC, SA i EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, SA que incorrien en presumpció
d’anormalitat d’acord amb l’apartat K del QCT i a l’empara de l’art. 149 de la LCSP, per la qual
cosa, se’ls va conferir un termini de 10 dies naturals per tal que ho justifiquessin.
9. En data 25.03.2022, transcorregut el termini conferit esmentat, la Mesa de contractació es va
constituir de nou en sessió interna, per revisar la justificació de l’oferta econòmica presentada per
aquestes empreses, determinant-les justificades en base a la documentació aportada, i procedint
en aquesta mateixa sessió, 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 QCT i a la classificació per ordre
decreixent, estant el resultat final el següent:
LOT

DESCRIPCIÓ

Preu màxim de
licitació anual
(IVA exclòs)

EMPRESA

€/u
(IVA exclòs)
BAUSCH & LOMB, SA

1.1

Custom pack procés cataractes

119,00 €

Puntuació

Oferta econòmica lents
intraoculars (fins a 35 punts)
€/u
(IVA exclòs)

Puntuació

45

Oferta econòmica material
divers (fins a 10 punts)
€/u
(IVA exclòs)

Puntuació

TOTAL OFERTA
ECONÒMICA
(fins a 90 punts)

45,00

120,00 €
MEDICONTUR AVI, SL

1.2

Oferta econòmica custom pack
cataractes
(fins a 45 punts)

Lent intraocular acrílica hidrofílica asférica
d'una sola peça amb insertor
rebutjable (fins a 18,86 punts)

90,00 €

Lent acrílica hidrofòbica asfèrica d'una sola
peça precarregada (fins a 16,04 punts)

95,00 €

Lent de càmera anterior (fins a 0,10 punts)

42,13 €

BAUSCH & LOMB, SA
MEDICONTUR AVI, SL
BAUSCH & LOMB, SA
MEDICONTUR AVI, SL
BAUSCH & LOMB, SA
MEDICONTUR AVI, SL

EXCLÒS
87,00 €

EXCLÒS
18,86

EXCLÒS
94,00 €

16,04

EXCLÒS
42,00 €
EXCLÒS

18,86
EXCLÒS
16,04
EXCLÒS

0,10

0,10
EXCLÒS
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BAUSCH & LOMB, SA

PACK DE VITRECTOMIA ANTERIOR
(fins a 2,10 punts)

165,85 €

LÍNIA D'INTERCANVI D'AIRE
(fins a 1,22 punts)

16,00 €

CASSETTE DE BUIT
(fins a 3,80 punts)

50,00 €

F MANGUITO IRRIGACION
(fins a 0,05 punts)

4,06 €

AGULLA DE FACO DE 30o D’ANGULACIÓ
D’UN SÓL ÚS (fins a 2,83 punts)

37,20 €

1.3

165,00 €

2,10

2,10

EXCLÒS

MEDICONTUR AVI, SL

EXCLÒS

BAUSCH & LOMB, SA

15,00 €

1,22

1,22

EXCLÒS

MEDICONTUR AVI, SL

EXCLÒS

BAUSCH & LOMB, SA

49,00 €

3,80

3,80

EXCLÒS

MEDICONTUR AVI, SL

EXCLÒS

BAUSCH & LOMB, SA

4,00 €

0,05

0,05

EXCLÒS

MEDICONTUR AVI, SL

EXCLÒS

BAUSCH & LOMB, SA

35,00 €

2,83

2,83

EXCLÒS

MEDICONTUR AVI, SL

EXCLÒS

BAUSCH & LOMB, SA

90,00

MEDICONTUR AVI, SL

EXCLÒS

TOTAL PUNTS OFERTA ECONÒMICA (FINS A 90 PUNTS)

LOT

PUNTUACIÓ OFERTA ECONÒMICA
(fins a 90 punts)

EMPRESA
BAUSCH & LOMB, SA

1

MEDICONTUR AVI, SL

NOM LOT

Sí / No

Puntuació

Sí

10

90

1

LOT

ACTUALITZACIÓ DE L'EQUIP (fins a 10 punts)

DESCRIPCIÓ

Preu màxim de
licitació
(IVA exclòs)

EMPRESA

EXCLÒS

Oferta econòmica
(fins a 100 punts)
Preu ofert anual Preu ofert anual
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)

TOTAL SOBRE B
(fins a 100 punts)

2,30 €

2,78 €

100,00

AJL OPHTHALMIC, SA
6,37 €
EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS, SA
MEDICONTUR AVI, SL

2,50 €

3,03 €

96,86

3,70 €

4,48 €

78,02

5,60 €

6,78 €

48,19

MEDICAL MIX, SLU
EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS, SA
3,60 €
AJL OPHTHALMIC, SA

1,35 €

1,63 €

100,00

2,09 €

2,53 €

79,44

2,20 €

2,66 €

76,39

MEDICONTUR AVI, SL
EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS, SA
AJL OPHTHALMIC, SA

3,15 €

3,81 €

50,00

2,80 €

3,39 €

100,00

4,00 €

4,84 €

78,57

MEDICAL MIX, SLU

4,00 €

4,84 €

78,57

MEDICONTUR AVI, SL

4,96 €

6,00 €

61,43

BAUSCH & LOMB, SA
EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS, SA
MEDICAL MIX, SLU

5,00 €

6,05 €

60,71

6,50 €

7,87 €

100,00

7,00 €

8,47 €

96,55

AJL OPHTHALMIC, SA

7,50 €

9,08 €

93,10

MEDICONTUR AVI, SL

12,59 €

15,23 €

58,00

BAUSCH & LOMB, SA
EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS, SA
MEDICAL MIX, SLU

14,00 €

16,94 €

48,28

6,50 €

7,87 €

100,00

7,00 €

8,47 €

96,55

AJL OPHTHALMIC, SA

7,50 €

9,08 €

93,10

MEDICONTUR AVI, SL

12,59 €

15,23 €

58,00

BAUSCH & LOMB, SA

14,00 €

16,94 €

48,28

ANELL DE TENSIÓ CAPSULAR
PRECARREGAT

AJL OPHTHALMIC, SA

66,00 €

72,60 €

100,00

84,14 € MEDICONTUR AVI, SL

76,00 €

83,60 €

88,12

BAUSCH & LOMB, SA

84,00 €

101,64 €

78,61

12,00 €

14,52 €

100,00

GANXOS D'IRIS

AJL OPHTHALMIC, SA
EQUIPAMIENTOS
15,40 €
SANITARIOS, SA
MEDICONTUR AVI, SL

15,13 €

18,31 €

79,68

15,20 €

18,39 €

79,22

AJL OPHTHALMIC, SA

0,16 €

0,19 €

100,00

MEDICAL MIX, SLU
EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS, SA
MEDICONTUR AVI, SL

0,20 €

0,24 €

84,62

0,22 €

0,27 €

76,92

0,25 €

0,30 €

65,38

2,07 € MEDICONTUR AVI, SL

2,00 €

2,42 €

100,00

MEDICAL MIX, SLU

0,65 €

0,79 €

100,00

MEDICONTUR AVI, SL

0,76 €

0,92 €

86,25

1,8337 €

2,2188 €

100,00

2,24 € AJL OPHTHALMIC, SA

1,90 €

2,30 €

97,04

MEDICONTUR AVI, SL

2,00 €

2,42 €

92,58

MEDICAL MIX, SLU

4,50 €

5,45 €

100,00

MEDICONTUR AVI, SL

4,90 €

5,93 €

92,00

BAUSCH & LOMB, SA
FRESENIUS KABI
ESPAÑA, SAU

4,95 €

5,99 €

91,00

CÀNULA HIDRODISSECCIÓ 27G

CÀNULA CISTITOM

BISTURÍ 30º

BISTURÍ 2,4 amb doble bisell ANGULAT

Material fungible

100

EXCLÒS

MEDICAL MIX, SLU

2

TOTAL PUNTS SOBRE B
(fins a 100 punts)

BISTURÍ 2,8 amb doble bisell ANGULAT

HEMOSTETA CEL·LULOSA TIPUS
LLANCETA

TIRES DE DRENATGE OCULAR
PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL

5,60 €

14,50 €

14,50 €

0,26 €

0,80 €

MEDICAL MIX, SLU
AGULLA RETROBULBAR 25Gx38mm

SÈRUM SALÍ BALANCEJAT 500ml

5,00 €

EXCLÒS

3/5

LOT

NOM LOT

DESCRIPCIÓ

Colorant homologat per a tinció de la càpsula
anterior del cristal·lí

3

Agents auxiliars
cirurgia
oftalmològica

Material viscoelàstic: Solució d'Hialuronat
sòdic al 1,2%

Material viscoelàstic: Solució d'Hialuronat
sòdic al 1,6%

Preu màxim de
licitació
(IVA exclòs)

EMPRESA

Oferta econòmica
(fins a 100 punts)
Preu ofert anual Preu ofert anual
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)

AJL OPHTHALMIC, SA

TOTAL SOBRE B
(fins a 100 punts)

11,00 €

13,31 €

100,00

13,3333 €

16,1333 €

83,33

BAUSCH & LOMB, SA

13,50 €

16,34 €

82,14

BAUSCH & LOMB, SA

19,00 €

22,99 €

100,00

MEDICAL MIX, SLU
MEIJI PHARMA SPAIN,
SA
EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS, SA
24,00 €
BAUSCH & LOMB, SA

20,00 €

24,20 €

95,83

21,00 €

25,41 €

91,67

16,90 €

20,45 €

100,00

19,00 €

22,99 €

91,25

5,00 €

5,20 €

100,00

14,00 €

MEDICAL MIX, SLU

24,00 €

Cefuroxima 50 mg pols solució injectable

5,00 €

Vancomicina 500 mg vial

3,00 €

BAUSCH & LOMB, SA

DESERT

10. Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació elevada a l’òrgan de contractació, en
sessió celebrada el dia 25 de març de 2022.
11. Vista la documentació acreditativa prèvia a l’adjudicació aportada per totes les empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini establert, d’acord amb els requeriments
efectuats a través d’e-Notum, en data 28 de març de 2022 i amb 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 de material fungible
d’oftalmologia i agents auxiliars de cirurgia oftalmològica amb cessió d’un equip
facoemulsificador per a la realització d’intervencions quirúrgiques de cataractes per al Bloc
Quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit
ordinari”, expedient HCA 005/2021, a les empreses que han aportat les ofertes més
avantatjoses per a cada LOT/producte d’acord amb els criteris d’adjudicació i les
especificacions tècniques determinades al PCAP, PPT i QCE de l’expedient, segons els
següents termes:
a. LOT 1 PROCÉS CATARACTES, a l’empresa BAUSCH & LOMB, SA per un preu d’adjudicació
de DOS-CENTS SET MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS (207.378,00 €) IVA exclòs,
pels dos anys de vigència inicial del contracte.
b. LOT 2 MATERIAL FUNGIBLE, a les empreses
i. AJL OPHTHALMIC, SA els productes “ANELL DE TENSIÓ CAPSULAR PRECARREGAT”,
“GANXOS D'IRIS” i “HEMOSTETA CEL·LULOSA TIPUS LLANCETA”, per un preu
d’adjudicació de NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS (932,00 €) IVA exclòs pels dos
anys de vigència inicial del contracte.
ii. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, SA els productes “BISTURÍ 30º”, “BISTURÍ 2,4 amb
doble bisell ANGULAT” i “BISTURÍ 2,8 amb doble bisell ANGULAT”, per un preu
d’adjudicació de TRES-CENTS SETZE EUROS (316,00 €) IVA exclòs pels dos anys de
vigència inicial del contracte.
iii. MEDICAL MIX, SLU els productes “CÀNULA HIDRODISSECCIÓ 27G”, “CÀNULA
CISTITOM”, “PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL”, “AGULLA RETROBULBAR 25Gx38mm”
i “SÈRUM SALÍ BALANCEJAT 500ml”, per un preu d’adjudicació de TRES MIL QUATRECENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (3.412,35 €) IVA exclòs pels dos
anys de vigència inicial del contracte.
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iv. MEDICONTUR AVI, SL el producte “TIRES DE DRENATGE OCULAR”, per un preu
d’adjudicació de VUITANTA EUROS (80,00 €) IVA exclòs pels dos anys de vigència
inicial del contracte.
c. LOT 3 AGENTS AUXILIARS DE CIRURGIA OFTALMOLÒGICA, a les empreses
i. AJL OPHTHALMIC, SA el producte “Colorant homologat per a tinció de la càpsula
anterior del cristal·lí”, per un preu d’adjudicació de SIS-CENTS SEIXANTA EUROS
(660,00 €) IVA exclòs pels dos anys de vigència inicial del contracte.
ii. BAUSCH & LOMB, SA els productes “Material viscoelàstic: Solució d'Hialuronat sòdic
al 1,2%” i “Cefuroxima 50 mg pols solució injectable”, per un preu d’adjudicació de
VINT-I-TRES MIL EUROS (23.000,00 €) IVA exclòs pels dos anys de vigència inicial del
contracte.
iii. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, SA el producte “Material viscoelàstic: Solució
d'Hialuronat sòdic al 1,6%”, per un preu d’adjudicació de MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS (1.352,00 €) IVA exclòs pels dos anys de vigència inicial del
contracte.
2. Declarar desert per manca d’ofertes el producte “Vancomicina 500 mg vial”, inclòs

en el LOT 3, a l’empara de l’art. 150.3 de la LCSP.
3. 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.
4. Notificar als adjudicataris i als candidats de la present licitació aquesta resolució i un cop
transcorreguts els quinze dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 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.
5. 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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