RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA APROVAR LA CLASSIFICACIÓ DE L’OFERTA
RELATIVA A L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ARMARIS
INTEL·LIGENTS PER A LA GESTIÓ I TRAÇABILITAT DE MATERIAL SANITARI D'ALT COST,
BASATS EN TECNOLOGIA RFID AMB DESTÍ AL SERVEI D’HEMODINÀMICA I
ELECTROFISIOLOGIA DE L’HOSPITAL DEL MAR, CENTRE DEL CONSORCI MAR PARC DE
SALUT DE BARCELONA (EXP. 515/2021-SU-PNSP)
En data 26 de novembre de 2021, la gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona va resoldre
iniciar i aprovar la contractació del subministrament d’armaris intel·ligents per a la gestió i traçabilitat de
material sanitari d'alt cost, basats en tecnologia RFID amb destí al Servei d’Hemodinàmica i
Electrofisiologia de l’Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp.
515/2021-SU-PNSP).
En data 10 de desembre de 2021, l’empresa PALEX MEDICAL, S.A. va presentar proposta de forma
telemàtica per participar en l’esmentat procediment.
Examinada la documentació administrativa s’observa que, d’acord amb allò que s’estableix a l’Annex 10
del Plec de clàusules administratives particulars, existeixen les següents deficiències:
-

manca el document Europeu Únic de Contractació (DEUC), segons l’Annex 14 del Plec de
clàusules administratives particulars.

-

manca la declaració de confidencialitat, signat pel licitador segons model de l’Annex 17 del Plec
de clàusules administratives particulars indicant, en el seu cas, la concurrència de confidencialitat
en els documents presentats en la proposició.

-

a la declaració responsable aporta seguint el model de l’Annex 1, punt 3, la persona indicada
com a representant habilitada del licitador ha de ser la mateixa que signi tots els documents que
s’aporten.

Paral·lelament es va procedir a traslladar la documentació relativa a l’oferta tècnica i econòmica a la
directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per a la
seva valoració.
Atès l’informe de data 13 de desembre de 2021 per part de la directora de Serveis Generals i
Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en què exposa que examinada la
documentació presentada per l’empresa PALEX MEDICAL, S.A. es considera que compleix els requisits
indicats al plec de prescripcions tècniques satisfent les necessitats previstes a l’objecte de la licitació. El
preu ofert equival al pressupost base de licitació (IVA inclòs), per tant, un cop feta la valoració en base
als criteris avaluables de forma automàtica, l’esmentada proposta obté un total de 100 punts i es
proposa l’adjudicació del contracte a l’oferta presentada per l’empresa PALEX MEDICAL, S.A. per
l’import de 152.663,28 € (126.168,00 € + 26.495,28 €, corresponent al 21% d’IVA).
De conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i
l’article 150 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, 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 (LCSP).
En ús de les facultats que tinc delegades pel Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona,
RESOLC
Primer.- APROVAR la classificació de l’oferta acceptada, com s’indica seguidament:
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Passeig de la Circumval·lació, 8 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 832 I Fax 932 483 846
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Classif.

Licitador

Preu
(IVA exclòs)

Puntuació
TOTAL

1

PALEX MEDICAL, S.A.

126.168,00 €

100,00 punts

Segon.- REQUERIR a l’empresa PALEX MEDICAL, S.A, amb NIF A58710740, perquè en el termini
de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment:
-

APORTI en el Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Passeig
de la Circumval·lació 8, planta 3ª, 08003 Barcelona) la documentació exigida en el Plec de
clàusules administratives particulars de la licitació, concretament a la clàusula 6.8,

-

CONSTITUEIXI la garantia definitiva de 6.308,40 € consistent en el 5% de l’import d’adjudicació
(IVA exclòs) de conformitat amb l’art. 107 i següents de la LCSP, i

-

APORTI, la documentació administrativa anteriorment esmentada esmenada, d’acord amb
l’establert a l’Annex 10 del Plec de clàusules administratives particulars de la licitació.

Olga Pané i Mena
GERENT

Barcelona, 13 de desembre de 2021
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