Att. Servei de Contractació PSMar.
Exp.
515/2021-SU-PNSP:
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.
En referència al procediment negociat sense publicitat amb número d’expedient de contractació
515/2021-SU-PNSP, corresponent 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, s’ha convidat a l’empresa per PALEX MEDICA, S.A., la qual ha presentat la
seva oferta dins el termini proposat.

Pel que fa als aspectes tècnics, la proposta presentada compleix els requisits del plec de prescripcions
tècniques satisfent les necessitats previstes a l’objecte de la licitació.
A més l’empresa per PALEX MEDICAL S.A., és l’única empresa que pot oferir aquest subministrament,
tal i com es va justificar en l’informe de necessitat de l’expedient, corroborat en el Certificat d’Exclusivitat
aportat pel licitador.

Pel que fa als criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts, a continuació es fa una valoració en
base a la proposta presentada pel licitador:

o

Puntuació de l’oferta econòmica: 100 punts d’acord a l’aplicació de la següent fórmula:

On:







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

Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = 1 (atenent l'opció que es contempla
a la directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions
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econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya).

El preu de l’oferta econòmica és 152.663,28 € (corresponent a una base imposable de 126.168,00 € i
a 26.495,28 € del 21% d’IVA), equivalent al preu de licitació.
Atès que la proposta presentada per l’empresa PALEX MEDICAL, S.A. és l’única, l’oferta econòmica
obté la màxima puntuació en l’aplicació de la fórmula. És a dir, obté un total de 100 punts.
Atenent a tot el comentat, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa PALEX MEDICAL, S.A.

Barcelona, 13 de desembre de 2021

Elisabet Izquierdo i Asensio
Directora de Serveis Generals i Infraestructures PSMar.
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