Resolució d’adjudicació
Expedient núm. CSIFUOL1713
Assumpte Subministrament d’instrumental de segellat i tall de vasos i teixits amb cessió
de generadors d’energia i dues torres de laparoscòpia
Procediment obert tramitació ordinària
Data d’incoació 29 de juny de 2018
Valor estimat de licitació (5 anys+ 0 anys+20%modif.) 1.138.572,00 euros sense IVA
Pressupost de licitació (5 anys) 948.810,00 euros sense IVA
Partida IVA (21 %) 199.250,10 euros
Antecedents
En data 29 de juny de 2018 es va iniciar l’expedient de contractació sobre el
Subministrament d’instrumental de segellat i tall de vasos i teixits amb cessió de
generadors d’energia i dues torres de laparoscòpia.
En data 4 de juliol de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació sobre el
Subministrament d’instrumental de segellat i tall de vasos i teixits amb cessió de
generadors d’energia i dues torres de laparoscòpia.
En data 30 de juliol de 2018 es va desistir del lot 2 corresponent a l’ Instrumental
cirurgia oberta i laparoscopia amb cessió de 7 generadors d'energia i 2 torres
laparoscopia 3D per haver-se detectat infraccions no esmenables en les normes
reguladores que afecten al procediment d’adjudicació i al contracte.
D’acord amb l’establert a l’apartat 22 del Plec de Clàusules Administratives, i atès la
presentació d’ofertes per mitjans electrònics, l’obertura del sobre B es va realitzar de
manera privada atenent l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
En data 22 de novembre de 2018 es va procedir a l’obertura del sobre C.
Un cop valorades les propostes de les empreses d’acord amb els criteris
d’adjudicació que regeixen aquesta contractació, la classificació de les propostes ha
estat:
LOT 1: Intrumental cirurgia oberta goll amb cessió de 4 generadors d'energia
Or
dre

Licitador

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

1

APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION
EUROPE B.V. SE

39,00

51,00

90,00

2

MEDTRONIC IBERICA S.A.

39,00

44,20

83,20

LOT 2: Intrumental cirurgia oberta i laparoscopia amb cessió de 7 generadors d'energia i 2 torres
laparoscopia 3D
Desistit
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En data 26 de novembre de 2018 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan
de contractació proposta d’adjudicació.
En data 26 de novembre de 2018 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.
Fonaments de dret
Donat que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació
del contracte pel sistema de procediment ordinari i tramitació Simplificat de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
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. Adjudicar el contracte administratiu sobre el Subministrament d’instrumental de
segellat i tall de vasos i teixits amb cessió de generadors d’energia i dues
torres de laparoscòpia corresponent lot 1 (l’instrumental cirurgia oberta goll
amb cessió de 4 generadors d'energia) a l’empresa APPLIED MEDICAL
DISTRIBUTION EUROPA BV SE per un import de 163.800,00 euros sense IVA.
2. Notificar la present resolució als interessats.
3. 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.

Resolució òrgan de contractació

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.

L’Hospitalet de Llobregat, 12 de desembre de 2018
CARLOS
CONSTANTE (R:
Q5856254G)

Carlos Constante Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral
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