GENERALITAT DE CATALUNYA

Mesa privada de contractació per la classificació de les ofertes

Expedient

TRD/18

Núm. de lots

1 a 14

Procediment

Obert

Objecte

Acord

marc,

amb

nova

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

licitació dels

serveis

sanitaris

de

Teràpia

Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya

Import base €
Valor estimat
Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

-

-

207.790.290,00
4 Anys

Identificació de la sessió
Data: 10 de juliol de 2020
Horari: 13:00:00
Lloc: telemàtica

Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Ivan Planas Miret

President

Director

de

l'Àrea

de

Recursos

Econòmics
Elisa Betriu Sangüesa

Tècnic de l'Àrea d’Organitzacions i

Secretaria

Professionals
Josep Miquel Oliva Maestre

Marta Lopez Bofarull

Vocal

en

Interventor

de

la

representació d'Intervenció

Delegada al CatSalut

Vocal

Lletrada del CatSalut

en

representació

Intervenció

d'Assessoria Jurídica
Gràcia Dafonte Cufi

Vocal en representació de

Tècnic

l'Àrea

Econòmics

de

Recursos

de

l'Àrea

de

Recursos

Econòmics
David Magem

Vocal en representació de

Tècnic de l'Àrea Assistencial

l’Àrea d’Atenció Sanitària
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Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Motiu pel qual s’esmena l’informe i la justificació
3. Classificació de les ofertes
4. Motivació de l’exclusió d’un licitador

GENERALITAT DE CATALUNYA

5. Acords:
a. Aprovació de l’informe tècnic
b. Excloure la licitadora Contse, SA
c.

Elevar a l’òrgan de contractació la proposta de classificació

Desenvolupament de la sessió
El president un cop constituïda la Mesa, dóna la paraula a la secretaria, que informa als
membres de la Mesa que a la vista de la comunicació d’un interessat en el procediment de
licitació, s’evidencia que el 4 d’abril del 2019, es va donar resposta a una pregunta publicada al
Perfil del contractant, sobre el límit de pàgines que haurien de tenir en compte a l’hora de
presentar les ofertes. A continuació es còpia la pregunta i resposta referenciada.

A raó d’aquest fet el comitè d’experts ha revisat l’informe i ha adequat les puntuacions aplicant el
criteri definit en la resposta.
Malgrat les puntuacions s’han modificat, el resultat dels licitadors que han estat aptes es manté
de la mateixa forma i no altera el resultat de la licitació, per tant no es proposarà a l’òrgan de
contractació el nou requeriment de documentació acreditativa per adjudicar.

A continuació la secretaria de la Mesa lliura a la resta de membres la valoració final de les
proposicions pel que fa a les TRD en edat adulta:

PUNTUACIÓ
LOTS TRD EDAT
ADULTA

4-9, 11-13

EMPRESES LICITADORES

Esteve Teijin Healthcare, SL

Ap. 1

Ap. 2

Total 1+2

40

57

97
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1 a 13
1, 2, 7 i 13
3, 4, 5, 9, 10, 11

40

60

100

Oxigen Salud, SA

40

60

100

Linde Medica, SLU

40

56

96

1 a 13

Air Liquide Healthcare España, SL

37

60

97

1 a 13

Oximesa, SL

37

53

92

Contse, SA

15

26,5

41,5

5, 7-9,11-13

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vivisol Ibérica, SLU

Pel que fa a la oferta de la licitadora Contse, SAU que licita als lots 5, 7-9,11-13, aquesta obté
una puntuació total de 41,5 punts i no arriba a la puntuació mínima exigida de 51 punts sobre
100, motiu pel qual es proposa com a “no apta” per continuar participant en la licitació.

Acords
a) Aprovar la modificació de l’informe tècnic i la puntuació esmentada .
b) Mantenir la proposta d’exclusió de la licitadora Contse, SAU.
c) Elevar la nova classificació resultant a l’òrgan de contractació, sense proposar el nou
requeriment de documentació acreditativa per adjudicar.

El president aixeca la sessió a les 13:30 hores, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta.

La secretària

Vist i plau
El president
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