Exp. 2020-74
Tipus: subministraments
Procediment: Obert
Objecte: Subministrament de material implantable per a la regenració articular, substituts ossis, fixadors
externs i sistema d'ancoratge arrel meniscal per a l'Hospital Clínic de Barcelona
Promotor: Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ)

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Vista la proposta de la Mesa de Contractació de data 28 de juliol de 2020, a la qual s’adjunta
l’informe de proposta d’adjudicació de conformitat amb els criteris de valoració determinats en el
Plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació del subministrament de
material implantable per a la regenració articular, substituts ossis, fixadors externs i sistema
d'ancoratge arrel meniscal per a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Vist que els licitadors proposats com a adjudicataris han aportat dins del termini fixat la
documentació que els ha estat requerida.
Vist que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte.
D’acord amb el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta
contractació.
En virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en sessió de data 21 de
desembre de 2015 com a òrgan de contractació,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte esmentat a d’alt a les empreses, i pels imports, que es relacionen a
continuació, en base a les unitats estimades previstes i amb el desglossament de preus unitaris i
altres característiques que consten a les seves ofertes econòmiques.
Lot 1.- “Matrius de col·lagen acel·lulars deshidratades per a reforç tendinós, diverses mesures”
(Articles 1 a 8). SALUGRAFT DENTAL QUALITY S.L. per import de 43.808,04 euros IVA exempt.
Lot 2.- “Matrius de col·lagen tipus I/II per a regeneració de cartílag de 25 x 30 i 30 x 40” (Articles 9
i 10). BIOTECHPROMED S.L. per import de 9.192,00 euros sense IVA i 9.617,10 euros amb IVA.
Lot 3.- “Matriu de chitosan tipus gel injectable per a reparació de lesions focals de cartílag, estèril”
(Article 11). SMITH & NEPHEW S.A.U per import de 6.315,00 euros sense IVA i 6.946,50 euros
amb IVA.
Lot 4.- “Substituts ossis sintètics sulfat càlcul de 10 i 22 cc, utilitzables en infeccions òssies”
(Articles 12 i 13). MBA INCORPORADO S.L. per import de 8.706,00 euros sense IVA i 9.576,60
euros amb IVA.
Lot 5.- “Substituts d’empelt ossi injectables i emmotllables en esferes composts de sulfat de calci,
hidroxiapatita i sulfat de gentamicina” (Articles 14 i 15). BIOTECHPROMED S.L. per import de
15.744,00 euros sense IVA i 17.318,40 euros amb IVA.
Lot 6.- “Substituts d’empelt ossi injectables i emmotllables en esferes compost de sulfat de calci,
hidroxiapatita i vancomicina, de 10ml, estèrils. Lliures de làtex” (Article 16. BIOTECHPROMED
S.L. per import de 9.312,00 euros sense IVA i 10.243,20 euros amb IVA.

Lot 7.- “Materials ceràmics de substitució òssia injectable i emmotllable per a buits ossis,
compostos per hidroxiapatita i sulfat de calci. De 5 i 10ml. Estèrils, lliures de làtex” (Articles 17 i
18) BIOTECHPROMED S.L. per import de 10.314,00 euros sense IVA i 11.345,40 euros amb IVA.
Lot 8.- “Capçal, Rail, cargol i unitat compressora/distractora per a fixador extern. No estèril”
(Articles 19 a 22). MBA INCORPORADO S.L. per import de 35.983,50 euros sense IVA i
39.581,85 euros amb IVA.
Lot 9.- “Kit amb instrumental i cargol per a fixador extern. No estèril” (Articles 23 i 24). MBA
INCORPORADO S.L. per import de 32.527,50 euros sense IVA i 35.780,25 euros amb IVA.
Lot 10.- “Kit amb instrumental per a fixador extern. Compost per 1 capçal recte, diverses mesures.
1 capçal angular per a turmell, 1 cos central, unitat compressora/distractora i cargols. Estèril. Un
sol ús” (Article 25). MBA INCORPORADO S.L. per import de 10.330,50 euros sense IVA i
11.363,55 euros amb IVA.
Lot 11.- “Sistema d’ancoratge d’arrel meniscal” (Article 26) SMITH & NEPHEW S.A.U per import de
11.715,00 euros sense IVA i 12.886,50 euros amb IVA.
Segon.- Notificar la present resolució a tots els participants en la licitació, amb les característiques
i avantatges de la proposició presentada per l’adjudicatari determinants de que s’hagi seleccionat
com la més avantatjosa econòmicament..
Tercer.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.
Quart.- De conformitat amb l’establert a l’article 44 i següents la LCSP, contra aquesta resolució
podeu interposar recurs especial en matèria de contractació en els llocs establerts en l’article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Així mateix, podrà presentar-se al registre de l’òrgan de contractació o de l’òrgan
competent per a la resolució del recurs en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a
la notificació de la resolució.
Barcelona, 1 d’octubre de 2020

Josep Mª Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)

