Att. Servei de Contractació PSMar.
Exp 347/2021-SU-PNSPRH: SUBMINISTRAMENT D’UNA PLATAFORMA DE MICROSCÒPIA AMB
DESTÍ AL SERVEI DE NEUROCIRURGIA I D’UNA PLATAFORMA DE MICROSCÒPIA AMB DESTÍ
AL SERVEI DE CIRURGIA PLÀSTICA 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
347/2021-SU-PNSPRH, corresponent al subministrament d’una plataforma de microscòpia amb
destí al Servei de Neurocirurgia i d’una plataforma de microscòpia amb destí al Servei de
Cirurgia Plàstica de l’Hospital del Mar, el licitador ha respost en temps i forma al requeriment de
millora de la proposta, sol·licitat des del servei de Contractació en data 16 d’agost de 2021, el qual es
va realitzar de conformitat amb l’Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la
present contractació i amb el que disposa l’art. 170.2 de la LCSP.

Un cop rebuda i analitzada la nova proposta informem dels aspectes subjectes a negociació respecte
a la seva oferta inicial:
1. Puntuació de l’oferta econòmica: 65 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 = 1.65 (atenent l'opció que es
contempla a la directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les
proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya).
El preu de l’oferta econòmica és 513.027,90 € (corresponent a una base imposable de 423.990,00 € i
a 89.037,90 € del 21% d’IVA), fet que suposa 12,1 € d’estalvi respecte del preu de licitació (IVA inclòs).
Es RATIFICA el preu amb el proveïdor sense cap millora.
Atès que la proposta presentada per l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U. és l’única,
l’oferta econòmica obté la màxima puntuació en l’aplicació de la fórmula. És a dir, obté un total de 65
punts.
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2. Incorporació de subministraments addicionals sense cost: 35 punts:
Es podran obtenir de 0 a 35 punts incloent en l’oferta l’equipament addicional indicat a
continuació i valorat de la forma següent:
 Incloure caixes de fundes estèrils, a 0.5 punts per caixa, màxim 5 punts.
 Incloure una peça addicional de micro inspecció, 10 punts
 Incloure magazine de làmpades Xenon (principal i secundaria), a 5 punts per magazine,
màxim 10 punts.
 Substitució de la càmera i un monitor FullHD de l’equip de neurocirurgia per una càmera
i un monitor 3D/4K, 10 punts
La proposta presentada per l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U. presenta les següents
incorporacions addicionals
Caixes de fundes estèrils
Peça addicional de microinspecció
Magazine de làmpades xenon (principal i secundaria)
Substitució de la càmera i un monitor FullHD de l’equip de neurocirurgia per una
càmera i un monitor 3D/4K

1
0
1
0

S’han inclòs les següents incorporacions respecte a l’oferta original (ja reflectides al quadre anterior):
- 1 magazine de làmpades xenon (principal i secundaria),
Amb aquestes incorporacions addicionals presentades, l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA
S.A.U. obté un total de 5,5 punts, millorant en 5 punts la puntuació original.

Atenent a tot el comentat, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa CARL ZEISS MEDITEC
IBERIA S.A.U. que obté un total de 70,5 punts

Barcelona, 16 de setembre de 2021

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