INFORME DE VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA
En relació a l’expedient IMI/2019007-SE-PNSPRH referent al procediment negociat sense publicitat subjecte a
regulació harmonitzada corresponent a la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu
de l’equipament de Diagnòstic per la Imatge de la marca General Electric, d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L.,
s’ha rebut del Servei de Contractació la proposició econòmica i tècnica presentada per l’empresa següent,
per procedir al seu examen:
-

G.E. HEALTHCARE SPAIN S.A.U.

Un cop examinada la proposició econòmica i tècnica per la seva qualificació, es determina el següent:
Compleix totes les especificacions tècniques que es demanen al Plec de Prescripcions Tècniques:
1. Especifica l’equipament objecte del contracte.
2. Explicació del què consisteix:
-

El manteniment preventiu,
El manteniment tècnic i legal (normatiu)
El manteniment correctiu,
El manteniment del que denominen modificatiu i FMIs.

Es detalla especialment el funcionament del manteniment correctiu amb les eines informàtiques que
s’utilitza per la seva gestió.
3. Queden incloses les peces de recanvi, excepte les sondes que només es canviaran 5 cada any. Tot
això amb recanvis originals de GE i els materials que es consideren fungibles.
4. Adquireix el compromís demanat al PPT de tenir l’equipament operatiu durant el 98% del temps útil,
amb un temps màxim de resposta de 4 hores i un temps màxim de resolució de 72 hores.
5. Descriu l’equip de treball responsable: 12 enginyers amb horari de 8.00h a 17.00h a més de suports
especialitzats i de suport remot.
6. Inclou una relació d’eines i equips de mesura a disposició de l’equip de manteniment.
7. Destaca l’actualització tecnològica que es demanava i que l’oferta compleix amb tots els seus punts.
Pel que fa a l’oferta econòmica contempla el mateix preu anual que el referit a la memòria justificativa:
Hospital del Mar
Telecomandament Precision RX/I

MPX43119

Mamògraf

Seno Essential

MPX43150

Ecògraf

Logiq E9

MPX43167

Ecògraf

Logiq S6

MPX43160

Dosewatch

MPX431D1

Hospital de l'Esperança
Portàtil RX
TMX R+ Rotating

ME833123

Ecògraf

Logiq 9 BT07

ME833124

Ecògraf

Logiq P10

ME833125
TOTAL

69.845,33 €

14.667,52 €

84.512,85 €

25.019,10 €

5.254,01 €

30.273,11 €

36.278,20 €

7.618,42 €

43.896,62 €

5.178,63 €

1.087,51 €

6.266,14 €

3.369,40 €

707,57 €

4.076,97 €

-€

-€

-€

20.025,59 €

4.205,37 €

24.230,96 €

2.834,89 €

595,33 €

3.430,22 €

9.590,91 €

2.014,09 €

11.605,00 €

7.599,79 €

1.595,96 €

9.195,75 €

89.870,92 €

18.872,89 €

108.743,81 €
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Atenent a tot el comentat se li atorga una puntuació de 100 punts i es proposa l’adjudicació del contracte a
l’oferta presentada per l’empresa G.E. HEALTHCARE SPAIN S.A.U., per un import de 326.231,44 €
(269.612,76 € de base imposable + 56.618,68 corresponent al 21% d’IVA) i una durada de 3 anys.

Dr. José María Maiques Llacer
Cap en Funcions del Servei de Radiologia
Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
Barcelona, 30 d’octubre de 2019
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