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Antecedents:
En data 1 d’octubre de 2021 es va iniciar l’expedient de contractació del
subministrament de material d’incontinència necessari per a la correcta prestació
assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.
En data 7 d’octubre de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació del
subministrament de material d’incontinència necessari per a la correcta prestació
assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.
En data 18 de novembre de 2021, atès que no es va presentar cap oferta pel que fa
la contractació del subministrament de material d’incontinència necessari per a la
correcta prestació assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral, en
relació al Lot 5 “Compresa normal rebutjable menstruació”; es va declarar deserta la
licitació convocada pel Consorci Sanitari Integral pel que fa a aquest lot, mitjançant
resolució de desert. La resolució es va publicar a la plataforma publica de
contractació i notificar als interessats en la mateixa data.
Atès el que disposen l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i l’informe de la Direcció General de Contractació Pública
de data 12 d’abril de 2018, l’obertura dels sobres B (referent a les proposicions
susceptibles de judici de valor) no es va realitzar en acte públic.
Abans de procedir a puntuar les propostes es va comprovar que l’empresa BARNA
IMPORT MEDICA, S.A., només obté 21 punts i no arriba a la puntuació mínima de 25
punts de valoració dels criteris d’adjudicació subjectius segons consta a la Memòria
justificativa, l’Annex 1 Annex Criteris d'adjudicació i l’Annex 3 Annex criteris
subjectius, en relació al Lot 6 “Absorbents” per la qual cosa no es valora, tal com
consta a l’informe de valoració emès per la Sra. Mireia Labarta Tomàs, Responsable
del Departament del RRMM del Consorci Sanitari Integral en data 31 de desembre de
2021.
Vist l’incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions
Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada
jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquesta empresa va
aportar una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es
va decidir excloure-la de la licitació del lot 6 “Absorbents” en aplicació de l'article 84
del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, mitjançant resolució d’exclusió de
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data 12 de gener de 2022, publicada a la plataforma de contractació pública i
notificada als interessats en data 18 de gener de 2022.
En data 25 de gener de 2022 es va procedir a l’obertura del sobre C.
Vistes les ofertes presentades i l’informe tècnic de data 27 de gener de 2022 que ha
elaborat la Direcció de logística i contractació del Consorci Sanitari Integral;
8Q FRS YDORUDGHV OHV SURSRVWHV GH OHV HPSUHVHV G¶DFRUG DPE HOV FULWHULV
G¶DGMXGLFDFLyTXHUHJHL[HQDTXHVWDFRQWUDFWDFLyODFODVVLILFDFLyGHOHVSURSRVWHVKD
HVWDW
LOT 1 VIA BOLQUER ADULT ANATÒMIC:
Ordre
1

Licitador
ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U.

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

45,00

55,00

100,00

LOT 2 BOLQUER ADULT ELÀSTIC:
Ordre
1
2
3

Licitador
ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U.
LABORATORIOS INDAS,
S.A.U.
ALBINO DIAS ANDRADE,
S.L.

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

45,00

55,00

100,00

37,00

54,13

91,13

25,00

54,77

79,77

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

45,00

55,00

100,00

26,00

55,00

81,00

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

45,00

47,12

92,12

28,00

55,00

83,00

28,00

47,41

75,41

LOT 3 BOLQUER INFANTIL 3- 5KG:
Ordre
1
2

Licitador
PROCTER & GAMBLE
ESPAÑA, S.A.
LABORATORIOS INDAS,
S.A.U.

LOT 4 COMPRESA POST-PART:
Ordre
1
2
3

Licitador
LABORATORIOS INDAS,
S.A.U.
TEXTIL PLANAS OLIVERAS,
S.A.
ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U.

LOT 5 COMPRESA NORMAL REBUTJABLE MENSTRUACIO:
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Ordre

Licitador

1

DESERT

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

-

LOT 6 ABSORBENTS:
Ordre
1
2
3

Licitador
ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U.
LABORATORIOS INDAS,
S.A.U.
ALBINO DIAS ANDRADE,
S.L.

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

45,00

50,99

95,99

45,00

50,17

95,17

36,00

55,00

91,00

4

CALVO IZQUIERDO, S.L.

31,00

54,18

85,18

5

TEGOSA MÉDICA, S.L.

30,00

50,34

80,34

-

BARNA IMPORT MEDICA,
S.A.

Exclós

En data 31 de gener de 2022 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan de
contractació proposta d’adjudicació.
En data 31 de gener de 2022 es va sol·licitar a les empreses que van obtenir la millor
puntuació per a que enviessin la documentació establerta al plec de clàusules
administratives particulars, la qual va ser presentada en temps i forma
Fonaments de dret
Donat que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació
del contracte.
D’acord amb l’article 150 i 151 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de data 27 de
gener de 2022 en el qual es motiva l’adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte administratiu del Subministrament de material
d’incontinència necessari per a la correcta prestació assistencial per a tots els
centres del Consorci Sanitari Integral a les següents empreses:
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/RW

'HVFULSFLy

1

BOLQUER ADULT ANATÒMIC

2

BOLQUER ADULT ELÀSTIC

3

BOLQUER INFANTIL 3- 5KG

4

COMPRESA POST-PART

5

COMPRESA NORMAL REBUTJABLE
MENSTRUACIO

6

ABSORBENTS

$GMXGLFDWDUL

,PSRUWG¶DGMXGLFDFLyVHQVH
,9$ YLJqQFLDGHOFRQWUDFWH

ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U.
ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U.
PROCTER & GAMBLE
ESPAÑA, S.A.
LABORATORIOS
INDAS, S.A.U.

HXURV
HXURV
HXURV
HXURV
DESERT

ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U.

HXURV

3. Notificar la present resolució als interessats.
4. Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial amb
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
o en el registre de l’òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la de la remissió de la notificació de la resolució
d’adjudicació o de la seva publicació al perfil del contractant.
La tramitació d’aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 56 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol pes Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, d’acord
amb el que estableix l’article 10.1.k) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.
La resolució de l’adjudicació serà notificada a cadascun dels licitadors, i publicada
al perfil del contractant.
Transcorregut el termini de 15 dies des de la publicació de la resolució
d’adjudicació al perfil del contractant, i sempre i quan no s’hagi presentat el recurs
especial en matèria de contractació, s’haurà de formalitzar el contracte en un
termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del dia següent a aquell en que
hagués rebut el corresponent requeriment.

Carlos Constante i Beitia.
Director general del Consorci Sanitari Integral
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