Acta de la sessió privada celebrada a Sabadell el 30 de novembre de 2021 a les 11:00 hores, a la
Sala de Juntes de Direcció General de l'edifici la Salut, C/Parc del Taulí, 1, per la Mesa de
Contractació del procediment obert amb número d'expedient 21SM0052, convocat per contractar
el subministrament de PROTESIS VASCULARS, pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
Assisteixen a la reunió:
Presidenta: Sra. Pilar Tomàs Igual, coordinadora de Subministraments del CCSPT.
Vocals:
- Sra. Francisca González Amador, membre del departament de Compres del CCSPT.
- Sr. Vicente Martín López, Responsable del control econòmic pressupostari del CCSPT.
- Sra. Sonia Carrasco Barba, Tècnic Superior adscrit als serveis jurídics del CCSPT
Vocal Jurídic: Sra. Marta López i Bofarull, Coordinadora dels Serveis Jurídics.
Secretària: Sra. Encarna Martín Bermúdez, Tècnic Superior adscrit als serveis Jurídics.

Constatada l’existència de quòrum suficient, la Presidenta declara obert aquest acte.
A continuació per part de la Secretària es dóna lectura a l’informe tècnic dels criteris avaluats
segons judicis de valor, sobre B (s’annexa a la present acta) i seguidament exposa resum de la
puntuació obtinguda de la valoració de l’oferta econòmica sobre C (s’annexa detall de la
valoració), així com els totals obtinguts.
De les valoracions abans esmentades es constata que les següents empreses han presentat,
d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present
contractació, ofertes econòmiques que podrien ser anormalment baixes o temeràries:
- CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL: lot CV14
S’ha sol·licitat per escrit a les esmentades empreses en data 11 de novembre de 2021, la
justificació de la composició i valoració de les seves ofertes econòmiques, una exposició dels
motius tècnics o empresarials en els que es poguessin basar els esmentats imports i altres,
concedint un termini de 10 dies hàbils per respondre, de conformitat amb el que s’estableix a
l’apartat 14.5 del Plec de Clàusules Administratives.
De tot això, s’ha pogut comprovar d’acord amb les respostes presentades per cadascuna de les
empreses requerides (consten a l’expedient), així com els informes de la Cap de Compres
(consten a l’expedient), que estan plenament justificades les esmentades ofertes respecte als
conceptes i aclariments sol·licitats.

Després de les deliberacions oportunes dels membres de la Mesa, aquesta ACORDA PER
UNANIMITAT DELS SEUS MEMBRES:
PRIMER.- Proposar que no es considerin anormals o desproporcionades les ofertes presentades
per les empreses abans esmentades.
SEGON.- Proposar a l’òrgan de contractació l’aprovació de la classificació resultant de la
valoració de les propostes presentades (que s’adjunta com a ANNEX del present) en l’expedient
21SM0052 relatiu al contracte de PRÒTESIS VASCULARS per al CCSPT.
TERCER.- Ordenar a la Unitat de contractació per a què requereixi als licitadors que han obtingut
la major puntuació per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia
següent al de la recepció formal de la notificació, aportin la documentació administrativa
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establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i constitueixin la garantia definitiva
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), si s’escau.
En el cas que el primer classificat no aporti la documentació correctament, es demanarà al
següent classificat.
QUART.- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de PRÒTESIS VASCULARS
en el termini dels 5 dies hàbils posteriors a la correcta recepció i avaluació de la documentació
esmentada en el punt precedent, així com de la corresponent constitució de la garantia, si escau,
a l’empresa o empreses següents, i pels imports que es detallen a continuació:

LICITADOR

ENTITAT

EXERCICIS

IMPORT
(IVA exclòs)

CV01

W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L

CCSPT

2021

58.229,21.-€

CV08

W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L

CCSPT

2021

12.300,00.-€

CV14

Cardinal Health Spain 511 S.L.

CCSPT

2021

26.000,00.-€

LOT

L’esmentada proposta d’adjudicació ve motivada, a criteri de la Mesa, en què els licitadors
esmentats han formulat propostes convenients als interessos del Consorci Corporació Sanitària
Parc Taulí, a la vista dels criteris valoratius que s’estableixen en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeixen la contractació tal i com consta detallat i valorat en els
informes que s’han emès en aquest sentit.
QUART.- Elevar a l’Òrgan de Contractació la proposta d’adjudicació en els termes proposats en
l’acord tercer, amb trasllat de tota la documentació de l’expedient.
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidenta acorda aixecar la reunió, a les 11:20 hores,
prèvia lectura d'aquesta acta que és trobada conforme pels membres de la mesa assistents, la
qual cosa certifico com a Secretària.

Vist i Plau,

La Presidenta
Pilar Tomàs Igual
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La Secretària
Encarna Martín Bermúdez
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