INFORME TÈCNIC – Sobres núm. 3 EXP. 367/2021-SU-PO
A les 9:45 hores del 22 de setembre de 2021 s’ha dut a terme l’obertura dels Sobres núm.
3 corresponents a la licitació per a l’adjudicació del “Procediment obert relatiu a la
Contractació del Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un
sistema de radiologia digital dental panoràmica, 3D i teleradiografia per al Servei de
Radiologia de l'Hospital del Mar (Expedient 367/2021-SU-PO)”.
Un cop oberts els sobres es procedeix a la seva valoració mitjançant els “Criteris
d’apreciació automàtica” consignats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de
la licitació (PCAP). Concretament:
- Criteris avaluables de forma automàtica (52 punts)
-

Oferta econòmica (52 punts):
Es podran obtenir de 0 a 52 punts, valorats de la forma següent:

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
P = Punts criteri econòmic
Les baixes presumptament desproporcionades seran les que Ov≤0,9xPM, on PM és la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades.
S’assigna un valor de ponderació igual a 1 (VP=1).
Justificació fórmula: Directriu 1/2020, de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

PUNTUACIONS
Oferta econòmica:
Segons les ofertes presentades les puntuacions quedaran com segueixen:
OFERTA ECONÓMICA (sense IVA)

Import de Licitació

OFERTA DEL LICITADOR

99.995,00 €

PUNTUACIÓ

DIAGNOVA MEDICA, S.L.

74.950,00 €
52,00

52,00
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CONCLUSIONS
El sumatori de les puntuacions obtingudes als Sobres núm. 2 i núm. 3 pels licitadors
presentats a cada lot són les següents:

DIAGNOVA MEDICA, S.L.

Puntuació
Sobre núm. 2

Puntuació
Sobre núm. 3

TOTAL

47,30

52,00

99,30

Segons l’exposició precedent i la informació obrant tant en l’informe relatiu als Sobres núm.
2 com en aquest mateix informe relatiu als Sobres núm. 3 concloem que la oferta que
aconsegueixen la major puntuació global es:


DIAGNOVA MEDICA, S.L. amb l’equip NEWTOM GIANO HR-3D Professional PAN/CEPH:
99,30 PUNTS

Per tant, es la que cal considerar més avantatjosa i sobre les que ha de recaure la proposta
d’adjudicació de contracte.

José María Maiques Llacer
Cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Barcelona, 23 de setembre de 2021
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