Exp. 339/2021-SSC-PORH
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE NÚM. 1 -1a. SessióA Barcelona, 28 de setembre de 2021 (12:45 hores).
Es reuneix 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 Aviñó Parés, tècnic de Contractació 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.
MANIFESTA:
Que tal com consta al document adjunt, les propostes presentades i rebudes a aquesta licitació són les
següents:







PALEX MEDICAL, S.A.
MEDCOMTECH, S.A.
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.U.
CMM, S.L.U.
ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.
HERAEUS, S.A.

Aquestes han arribat d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la
licitació.
D’acord amb l’article 81 del RD1098/2001, amb caràcter previ a la constitució de la Mesa de
contractació, el President de la Mesa va ordenar l’obertura dels Sobres núm. 1 de les propostes
presentades. Així, els custodis van aplicar les credencials, assolint-se el quòrum mínim requerit.
Seguidament es procedeix a l’examen i qualificació de la documentació continguda dins dels Sobres
núm. 1 amb els resultats següents:


PALEX MEDICAL, S.A.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Aporta el document europeu únic de contractació (DEUC).
Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als Annexos del
PCAP:
Annex 1.- Model declaració responsable
Annex 15.- Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 16.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat i el seu certificat
Annex 17.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 18.- Declaració de responsabilitat social corporativa i la documentació acreditativa
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MEDCOMTECH, S.A.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Aporta el document europeu únic de contractació (DEUC).
Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als Annexos del
PCAP:
Annex 1.- Model declaració responsable
Annex 15.- Declaració responsabilitat mediambiental
Annex 16.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat i el seu certificat
Annex 17.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 18.- Declaració de responsabilitat social corporativa i la documentació acreditativa.



A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.U.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Aporta el document europeu únic de contractació (DEUC).
Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als Annexos del
PCAP:
Annex 1.- Model declaració responsable
Annex 15.- Declaració responsabilitat mediambiental
Annex 16.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat
Annex 17.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 18.- Declaració de responsabilitat social corporativa



CMM, S.L.U.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Aporta el document europeu únic de contractació (DEUC).
Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als Annexos del
PCAP:
Annex 1.- Model declaració responsable
Annex 15.- Declaració responsabilitat mediambiental
Annex 16.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat
Annex 17.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 18.- Declaració de responsabilitat social corporativa



ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Aporta el document europeu únic de contractació (DEUC).
Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als Annexos del
PCAP següents:
Annex 1.- Model declaració responsable
Annex 15.- Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 16.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat i el seu certificat
Annex 17.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 18.- Declaració de responsabilitat social corporativa



HERAEUS, S.A.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Aporta el document europeu únic de contractació (DEUC).
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Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als Annexos del
PCAP:
Annex 1.- Model declaració responsable.
Annex 15.- Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 16.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat i el seu certificat
Annex 17.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 18.- Declaració de responsabilitat social corporativa i la documentació acreditativa
A la vista d’això, la Mesa de contractació

ACORDA PER UNANIMITAT:
1. Admetre a la licitació totes les empreses presentades.
2. 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. Esther Lozano Moledo
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