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ASSUMPTE: DECLARACIÓ DESERT DEL LOT 2; LOT 5; LOT 9; LOT 10; LOT 20, DE
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA COMPRA DE MOBILIARI GENERAL,
EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS MÈDICS, PER LES DEPENDÈNCIES DE LES
NOVES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE MQ REUS.
I. En data 17 de juliol de 2020 es resol aprovar l’expedient de contractació de la compra
de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics per a les dependències de les noves
instal·lacions del Centre MQ Reus. (expedient 20190524).
II. En data 23 de juliol de 2020 es publica en el perfil de del Centre MQ Reus SA l’anunci
de licitació.
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewC
n&idDoc=68079277&version=66033411&lawType=3)
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En l’anunci s’assenyala que el termini de presentació de proposicions finalitza el dia 4
d’agost de 2020.
III. En data 25 d’agost de 2020 es celebra l’acte d’obertura del Sobre A, relatiu a la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs de la personalitat i
característiques del contractista.
IV. En l’acta de l’obertura Sobre A, es manifesta que no s’han presentat proposicions al
Lot 2: Armari frigorífic farmàcia; Lot 5: Respirador portàtil; Lot 9: Carros medicació amb
ordinador; Lot 10: Microones, en conseqüència, la Mesa de Contractació acorda el
següent:
“Primer. Procedir a declarar deserts els següents lots:
-

Lot 2: Armari frigorífic farmàcia.
Lot 5: Respirador portàtil.
Lot 9: Carros medicació amb ordinador.
Lot 10: Microones.”

V. En data 13 de novembre de 2020, es convoca la Mesa de Contractació per la
valoració de l’exclusió de les empreses OLYMPUS IBERIA, S.A.U., SISTEMAS
INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.U., SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.,
respecte del Lot 20: Electrobisturí d’Argó.
VI. Pels motius que s’exposen en l’acta de la Mesa de Contractació exposada en el punt
anterior, s’acorda el següent:
PRIMER.- Excloure a Olympus Iberia S.A.U., Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U.;
Sistemas Técnicos Endoscópicos S.A. del Lot 20: Electrobisturí d’argó, de l’expedient
20190524, que té per objecte la compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics
per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus.
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LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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SEGON.- Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar-ho en els espais
legalment habilitats a aquests efectes.
TERCER.- Declarar desert el lot 20, Electrobisturí d’argó, de l’expedient 20190524, que
té per objecte la compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics per a les
dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus; i iniciar els tràmits per la
incoació d’un nou expedient per a la contractació de l’objecte d’aquest lot en haver
quedat desert pels motius exposats.
Per tot l’anterior, en virtut de les competències que em corresponen com a òrgan de
contractació, RESOLC:
PRIMER.- Declarar deserts el Lot 2: Armari frigorífic farmàcia; Lot 5: Respirador portàtil;
Lot 9: Carros medicació amb ordinador; Lot 10: Microones; Lot 20: Electrobisturí d’argó,
del procediment de licitació de la compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics
per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus. (expedient
20190524), pels motius que s’exposen en la present resolució i en les actes de la Mesa
de Contractació.
SEGON.- Publicar la present al perfil de contractant.
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=30936448)
TERCER.- Aquesta resolució és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, en el termini de 15 dies hàbils, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, i es
podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de
l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
QUART.- Iniciar els tràmits per la incoació d’un nou expedient per la contractació de
l’objecte dels lots que han estat declarats deserts.

Reus, 24 de novembre de 2020

Òscar Subirats Torrebadell
Apoderat General
Centre MQ Reus SA
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