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Antecedents:
En data 29 d’abril de 2021 es va iniciar l’expedient de contractació del
subministrament de gases necessaris per a la correcta prestació assistencial per a
tots els centres del Consorci Sanitari Integral.
En data 7 de maig de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació del
subministrament de gases necessaris per a la correcta prestació assistencial per a
tots els centres del Consorci Sanitari Integral.
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.
En data 16 de juny de 2021 es va declarar deserta la licitació pel que fa la
contractació del subministrament de gases necessaris per a la correcta prestació
assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral, en relació al Lot 9
“Cel·luloses tallades”, per no haver cap oferta o proposició que sigui admissible.
En data 16 de juliol de 2021 atesos els errors detectats en les esmenes publicades en
dates 20 de maig i 7 de juny de 2021 a la plataforma de contractació relacionades al
lot 1 Gases teixit no teixit estèrils i al lot 3 Gases teixit no teixit no estèrils, la qual
cosa va provocar que les ofertes d’alguns licitadors no compleixin amb alguns dels
requisits d’obligat compliment en les unitats de gases que havien de tenir diferents
presentacions dels productes dels esmentats lots, tal com consta a l’informe de data
15 de juliol de 2021 emès per la Responsable de materials del Consorci Sanitari
Integral, i atès que es tracta d’un error no esmenable donat que les ofertes dels
licitadors ja estaven presentades i s’estava en el tràmit de valoració de les ofertes, i
d’acord el què disposa l’article 152 la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, que permet el desistiment a la celebració dels contractes en cas de
detectar infraccions no esmenables en les normes reguladores del procediment
d’adjudicació o del contracte, si aquest s’acorda abans de la seva formalització, es va
procedir a desistir del procediment del lots relacionats (lot 1 i lot 3). Aquest
desistiment es va publicar en la plataforma de contractació pública i es va notificar als
interessats en data 19 de juliol de 2021.
En data 22 d’octubre de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre C.
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En data 27 d’octubre de 2021, havent-se detectat que l’oferta presentada pel licitador
ALBINO DIAS ANDRADE, S.L., en relació al lot 2 GASES TEIXIT NO TEIXIT
ESTERILS RADIOOPAQUES, podia estar incursa en presumpció d’anormalitat en
tant que la seva oferta econòmica és inferior al 80% respecte la mitjana de totes les
ofertes presentades, de conformitat amb l’establert a l’apartat V del quadre de
característiques específiques en relació amb la clàusula vint-i-tresena del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, la Mesa de contractació va acordar requerir al
licitador ALBINO DIAS ANDRADE, S.L., a fi i efecte que aportés les justificacions i
desglossés raonada i detalladament els preus ofertats (o les despeses, si escau) o
qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta
mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a
aquests efectes.
En data 10 de novembre de 2021 l’empresa ALBINO DIAS ANDRADE, S.L. va
respondre al requeriment de la Mesa de contractació reconeixent un error en la
confecció de l’oferta i l’impossibilitat de mantenir el preu ofert. En data 11 de
novembre de 2021 la Mesa de contratació, donat que aquesta empresa ha aportat
una proposta que varia substancialment del model establert en els plec no podent
complir amb la seva oferta econòmica presentada, va proposar excloure-la del Lot 2
“GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS RADIOOPAQUES” 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. El 15 de novembre de 2021 es va
signar la resolució d’exclusió i el 16 de novembre de 2021 es va publicar en la
plataforma i es va notificar als interessats.
Vistes les ofertes presentades i l’informe tècnic de data 12 de novembre de 2021 que
ha elaborat el Departament de Logística del Consorci Sanitari Integral;
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Ordre

Licitador

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

1

TEXTIL PLANAS
OLIVERAS, S.A.

49,00

36,36

85,36

2

DISFASAN, S.L.

49,00

35,65

84,65

3

GASPUNT, S.A.

39,50

35,65

75,15

-

ALBINO DIAS ANDRADE,
S.L.

/RW*$6(67(,;,7127(,;,712(67(5,/6
'HVLVWLW
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EXCLÒS

/RW7,5(6'(*$6$
Ordre

Licitador

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

1

GASPUNT, S.A.

49,00

51,00

100,00

2

TEXTIL PLANAS OLIVERAS,
S.A.

41,00

50,07

91,07

3

TEGOSA MÉDICA, S.L.

36,00

40,05

76,05

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

/RW%(1(6'(*$6$
Ordre

Licitador

1

GASPUNT, S.A.

47,00

51,00

98,00

2

TEXTIL PLANAS OLIVERAS,
S.A.

47,00

50,17

97,17

3

DISFASAN, S.L.

47,00

49,14

96,14

3

TEGOSA MÉDICA, S.L.

47,00

49,14

96,14

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

/RW72581'(6
Ordre

Licitador

1

GASPUNT, S.A.

47,00

51,00

98,00

2

TEXTIL PLANAS OLIVERAS,
S.A.

46,00

50,08

96,08

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

44,00

51,00

95,00

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

37,00

51,00

88,00

45,00

37,23

82,23

29,00

45,73

74,73

/RW72581'(6/(17,1$48,585*,48(6
Ordre
1

Licitador
SUMINISTROS
HOSPITALARIOS, S.A.

/RW&2035(6(6&(/ā/8/26(6
Ordre
1
2
3

Licitador
TEXTIL PLANAS OLIVERAS,
S.A.
LABORATORIOS
HARTMANN, S.A.
FARMABAN, S.A.

/RW&(/ā/8/26(67$//$'(6
'HVHUW

Resolució òrgan de contractació

/RW&2035(6$2)7$/0,&$
Ordre
1

Licitador
GASPUNT, S.A.

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

46,00

51,00

97,00

En data 17 de novembre de 2021 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan
de contractació proposta d’adjudicació.
En data 17 de novembre de 2021 es va sol·licitar a l’empresa que va obtenir la millor
puntuació per a que enviés 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 tècnic de data 12 de
novembre de 2021 en el qual es motiva l’adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte del subministrament de gases necessaris per a la correcta
prestació assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral a les
següents empreses:

/RW

'HVFULSFLy

1
3
4
5
6

GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS
GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS
RADIOOPAQUES
GASES TEIXIT NO TEIXIT NO ESTERILS
TIRES DE GASA
BENES DE GASA
TORUNDES

7

TORUNDES LENTINA QUIRURGIQUES

8

COMPRESES CEL·LULOSES

9
10

CEL·LULOSES TALLADES
COMPRESA OFTALMICA

2
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$GMXGLFDWDUL

,PSRUWG¶DGMXGLFDFLyVHQVH
,9$ YLJqQFLDGHOFRQWUDFWH
Desistit

TEXTIL PLANAS
OLIVERAS, S.A.

HXURV
Desistit

HXURV
HXURV
HXURV

GASPUNT, S.A.
GASPUNT, S.A.
GASPUNT, S.A.
SUMINISTROS
HOSPITALARIOS, S.A.
TEXTIL PLANAS
OLIVERAS, S.A.

HXURV
HXURV
Desert

GASPUNT, S.A.

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 (R:
Q5856254G)

Firmado digitalmente
por
CARLOS CONSTANTE
(R: Q5856254G)
Fecha: 2021.12.17
10:42:57 +01'00'

Carlos Constante i Beitia.
Director general del Consorci Sanitari Integral
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49

49

51

puntuació final (tèc + eco)

total puntuació objectiva

49

51

103,9040 €

oferta econòmica presentada

pressupost màxim de licitació sense
iva
puntuació màxima

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 4 TIRES DE GASA RECTILINEA DE COTO

Factor de modulació 1

GASPUNT, S.A

100,00

51,00

81,0560 €

51,00

49,00

49,00

0,00

puntuació final (tèc + eco)

0,00

0,00

Factor de modulació 1

DESISTIMENT

34,50

0,00

No poden mantenir el preu ofertat en el moment de la
presentació d'ofertes

EXCLOS

34,50

34,50

ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.

total puntuació objectiva

pressupost màxim de licitació sense
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 3 GASES TNT NO ESTERILS

puntuació final (tèc + eco)

total puntuació objectiva

49

70.460,5560 €

oferta econòmica presentada

puntuació màxima

pressupost màxim de licitació sense
iva

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 2 GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS
RADIOOPAQUES

0,00

puntuació final (tèc + eco)

0,00

0,00

Factor de modulació 1

DESISTIMENT

total puntuació objectiva

pressupost màxim de licitació sense
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 1 GASES TNT ESTERILS

Expedient CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES

Factor de modulació 1

49,00

35,65

49,00

76,05

40,05

103,3600 €

40,052

36,00

36,00

84,65

35,65

70.460,5560 €

TEGOSA MEDICA, S.L

Factor de modulació 1

DISFASAN, S.L

39,50

75,15

35,65

70.460,5560 €

35,65

39,50

Factor de modulació 1

91,07

50,07

82,9600 €

50,065

41,00

41,00

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

Factor de modulació 1

GASPUNT, S.A

Factor de modulació 1

85,36

36,36

69486,876

36,36

49,00

49,00

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

49

puntuació màxima

49

49

49

DESERT

0,00

0,00

puntuació final (tèc + eco)

Factor de modulació 1

0,00

total puntuació objectiva

pressupost màxim de licitació sense
1.287,9360 €
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 9 CEL·LULOSES TALLADES

74,73

puntuació final (tèc + eco)

12.511,7148 €

82,23

37,23

15.231,6528 €

37,23
Factor de modulació 1

45,00

45,73

45,73

Factor de modulació 1

96,08

50,075

733,0000 €

50,075

LABORATORIOS HARTMANN, S.A

Factor de modulació 1

46,00

46,00

45,00

29,00

98,00

51,00

6.381,8320 €

51,00

47,00

47,00

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

Factor de modulació 1

GASPUNT, S.A

29,00

total puntuació objectiva

pressupost màxim de licitació sense
16.319,6280 €
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 8 COMPRESES CEL·LULOSA

95,00

puntuació final (tèc + eco)
FARMABAN, S.A

51,00
19.653,6000 €

51,00

Factor de modulació 1

44,00

44,00

total puntuació objectiva

pressupost màxim de licitació sense
21.377,6000 €
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

SUMINISTROS HOSPITALARIOS,S.A

98,00

puntuació final (tèc + eco)

LOT 7 TORUNDES LENTINES QUIRURGIQUES

718,0000 €

51,00

51,00

Factor de modulació 1

47,00

47,00

total puntuació objectiva

49

GASPUNT, S.A

pressupost màxim de licitació sense
827,0000 €
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 6 TORUNDES DE GASA RECTILINEA DE COTÓ

96,14

puntuació final (tèc + eco)

6.623,9600 €

49,136

47,00

47,00

49,14

Factor de modulació 1

DISFASAN, S.L

total puntuació objectiva

pressupost màxim de licitació sense
6.623,9600 €
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 5 BENES DE GASA AMB VORA

96,14

49,14

6.623,9600 €

49,136

47,00

47,00

Factor de modulació 1

88,00

51,00

10.825,3532 €

51,00

37,00

37,00

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

Factor de modulació 1

TEGOSA MEDICA, S.L

Factor de modulació 1

97,17

50,17

6.489,2400 €

50,173

47,00

47,00

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

49

46,00

Directora logística del Consorci Sanitari Integral

Fecha: 2021.11.12
11:47:28 +01'00'

Meritxell Serra Garreta

97,00

puntuació final (tèc + eco)

873,3120 €

51,00

46,00

51,00

Factor de modulació 1

GASPUNT, S.A

total puntuació objectiva

pressupost màxim de licitació sense
913,0080 €
iva
puntuació màxima
51
oferta econòmica presentada

total puntuació subjectiva

puntuació màxima

LOT 10 COMPRESA OFTALMICA ESTERIL

