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ASSUMPTE: RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ
CONTRACTE D’ADQUISICIÓ D’UN SISTEMA PER A LA GESTIÓ INTEGRAL
DEL CIRCUIT DE TRACTAMENT DE MHDA PER A L’HOSPITAL
UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.
I. En data 7 d’agost es resol aprovar l’expedient de contractació de l’adquisició,
implantació i suport d’un sistema de gestió integral del circuit de pacients del servei
d’oncologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, juntament amb la contractació
del seu manteniment.
II. En data 16 d’agost de 2019 es publica a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat (https://contractaciopublica.gencat.cat) l’anunci de licitació. En
aquesta mateixa data es va trametre l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, el qual
va ser publicat en data 20 d’agost de 2019.
En l’anunci s’assenyala que el termini de presentació de proposicions finalitza el dia 16
de setembre de 2019.
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III. El pressupost de licitació ascendeix a 280.000,00€ (IVA exclòs)/ 338.800,00 (IVA
inclòs).
Així mateix, el valor estimat del contracte ascendeix a 397.300,00 € (IVA exclòs).
IV. Atès que s’ha qualificat el contracte com a naturalesa privada, de conformitat amb
l’establert a l’article 26 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 (en
endavant LCSP), la present licitació s’ha tramitat mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, caràcter harmonitzat, amb utilització simultània de diversos criteris
d’adjudicació, d’acord amb l’article 145 i següents del mateix text normatiu.
V.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, va presentar oferta l’empresa
INFORMÁTICA MÉDICO FARMACÉUTICA, SL (B96820154).
VI. En data 3 d’octubre de 2019 es va celebrar l’acte d’oberta del sobre A i del sobre B.
En aquest acte, la Mesa de contractació va acordar per unanimitat admetre al
procediment de licitació a l’empresa INFORMÀTICA MÈDICO FARMACEUTICA, SL i
encarregar als vocals tècnics designats al procediment de licitació l’elaboració del
informe de valoració dels criteris subjectius establerts als plecs-.
VII. En data 7 d’octubre de 2019 es celebra l’acta de demostració pràctica del programari
d’acord amb el previst a la clàusula 13.1 del plec de clàusules.
VIII. En data 18 d’octubre de 2019 es va celebrar l’acte de la Mesa d’aprovació del sobre
B i Obertura pública del sobre C. En aquest acte, la Mesa de Contractació va fer constar
la següent classificació:

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.hospitalsantjoan.cat
hospitalsantjoan@grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: prestar una assistència sanitària de qualitat, segura i
sostenible a través d’una cartera de serveis àmplia, que cobreix les
necessitats d’atenció especialitzada del territori i l’abordatge integral de la
cronicitat.
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LICITADOR

CRITERIS
AVALUABLES
MITJANÇANT
L'EMISSIÓ D'UN
JUDICI DE VALOR

CRITERIS OBJECTIUS
AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA

TOTAL

INFORMÁTICA
MÉDICO
FARMACÉUTICA,
SL

46 punts

49.5 punts

95.5 punts

Les característiques i avantatges determinats de la selecció de l’oferta millor relació
qualitat- preu i, en conseqüència, classificada en primer lloc han estat que ha sigut
l’única empresa que ha presentat oferta al procediment de licitació, l’oferiment d’una
proposta tècnica que dóna compliment al plec de prescripcions tècniques i l’oferiment
d’una proposta econòmica que no supera els preu màxims de licitació establert al plec de
clàusules.
En aquest mateix acte, la mesa va aprovar per unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar la classificació per l’ordre assenyalat en aquesta acta.
Segon.- Enviar el requeriment que consta en aquesta acta a l’empresa licitadora
que ha presentat la millor oferta en relació qualitat preu (INFORMÁTICA MEDICO
FARMACÉUTICA, SL) perquè, dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti referenciada al
requeriment, considerant que les dades que consten al ROLECE es consideren
conforme, un cop analitzades pels membres de la mesa.
Tercer.- ADVERTIR que en cas de no ser complert adequadament el requeriment
en el termini màxim assenyalar (deu dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment), s’entendrà que el licitador ha retirat la
seva oferta.
Quart.- Si s’acredita que la documentació, d’acord amb el requeriment realitzat, és
correcte, la Mesa de Contractació en aquest mateix acte acorda REMETRE a
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte d’adquisició d’un
sistema per a la gestió integral del circuït de tractament de MHDA per a l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus a l’empresa INFORMÁTICA MÉDICO
FARMACÉUTICA, SL (B96820154).
IX. En data 21 d’octubre de 2019 es va requerir a l’empresa que va quedar classificada
en primer lloc a aportar la documentació prèvia a l’adjudicació.
X. En data 5 de novembre de 2019 es comprova la documentació presentada per
l’empresa INFORMÁTICA MÉDICO FARMACÉUTICA, SL i es considera correcta.
D’acord amb l’anterior i amb la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de les
competències que em correspon com a òrgan de contractació, RESOLC:
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’adquisició d’un sistema per a la gestió del
tractament de MHDA per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus a l’empresa
INFORMÀTICA MEDICO FARMACÉUTICA, SL (B96820154) pels motius que han estat
exposats en aquesta resolució i en les actes de la mesa de contractació; i pels següents
imports:
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Pressupost total del contracte que inclou la implementació, el llicenciament i el
servei de manteniment durant dos (2) anys (amb la totalitat de prestacions i
serveis segons les especificacions que són descrites en el plec de prescripcions
tècniques): 268.800,00 € (IVA exclòs)/ 325.248,00 €(IVA inclòs). Aquest import
es distribueix en les següents partides:
o Import de la FASE D’IMPLANTACIÓ del projecte: 99.242,00 € (IVA
exclòs).
o Import de la partida del LLICENCIAMENT: 160.558,00 €.
Aquesta partida inclourà el llicenciament d’us de 20 prescriptors, 4
farmacèutics, 3 usuaris tècnics del Servei de Farmàcia i 8 infermer/es
(personal d’administració).
o Import de manteniment durant la vigència del contrcte (2 anys): 63.000 €.
Import ANUAL DEL MANTENIMENT PER CADASCUNA DE LES
PRÒRROGUES PREVISTES: 31.500,00 € (IVA exclòs) / 38.115,00 € (IVA
inclòs).

Aquesta adjudicació es realitza d’acord amb les condicions recollides en el plec de
clàusules i en el plec de prescripcions tècniques.
Segon.- NOTIFICAR la present als licitadors que han participat en la licitació i publicar-la
a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat.
Quart.- FORMALITZAR el contracte el setzè dia hàbil a comptar des de la remissió de la
present notificació i publicació de la mateixa a la Plataforma de serveis de Contractació
Publica de la Generalitat.
Reus, a 7 de novembre de 2019
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