RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA ADJUDICAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
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 (EXP. 347/2021-SU-PNSPRH)
Vista la resolució d’inici i aprovació de gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de data 28 de
juliol de 2021, referent a la contractació del 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 (exp. 347/2021-SU-PNSPRH).
Atès l’informe de valoració de la proposta tècnica i econòmica, de data 11 d’agost de 2021, emès per la
directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en què exposa
que examinada la documentació presentada per l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. es
considera que compleix els requisits del plec de prescripcions tècniques satisfent les necessitats previstes
a l’objecte de la licitació. El preu ofert suposa un estalvi de 12,10 € respecte del pressupost base de licitació
(IVA inclòs), per tant, en aplicació de la fórmula i atès que la seva proposta és l’única, l’oferta econòmica
de l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. obté un total de 65,00 punts. Pel que fa l’equipament
addicional inclòs en l’oferta, les incorporacions addicionals que presenta la proposta obtenen un total de
0,5 punts. Un cop feta la valoració en base als criteris avaluables, l’esmentada proposta obté un total de
65,50 punts i es proposa requerir l’empresa CARL ZEISS IBERIA, S.A.U. que, prèviament a l’adjudicació,
aporti una millora de la seva proposta en termes de preu i subministraments addicionals.
Atès l’informe de data 16 de setembre de 2021 per part de la directora de Serveis Generals i Infraestructures
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en què exposa que l’aspecte econòmic de l’oferta no s’ha vist
millorat respecte a l’oferta inicial presentada i que l’aspecte de l’oferta relatiu a la incorporació de de
subministraments addicionals s’ha vist millorat i obté un total de 5,50 punts, tot indicant que el resultat de
l’aplicació de les fórmules de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica equival a un total de 70,50
punts, millorant en 5,00 punts la puntuació original, i es proposa l’adjudicació del contracte a l’oferta
presentada per l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U., per l’import de 513.027,90 € (423.990,00
€ + 89.037,90 €, corresponent al 21% d’IVA).
Vista la resolució de data 20 de setembre de 2021 en la qual hi consta l’aprovació de la classificació de l’oferta
que continua a la licitació d’acord amb la puntuació següent:
Classif.
1

Licitador
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.

Preu
(IVA exclòs)

Puntuació
TOTAL

423.990,00 €

70,50 punts

Atès que, en data 23 de setembre de 2021, l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. ha donat
compliment al requeriment efectuat i ha constituït la garantia definitiva de 21.199,50 € en aval bancari, que
respon del compliment del contracte, segons el que disposa l’apartat J del quadre de característiques i la
clàusula 6.9 del Plec de clàusules administratives particulars, segons el que disposa l’art. 107 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP), i ha aportat en data 27 de setembre de 2021 la documentació exigida en el Plec de clàusules
administratives particulars de la licitació, concretament a la clàusula 6.8.
Vist l’informe jurídic on consta la proposta de resolució de la present contractació.
D’acord amb el que disposen els articles 150.3 i 151 de la LCSP.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts del Consorci, el Consell Rector té
atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici de la mateixa en la
gerència per a expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros.
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D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte de 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 (exp. 347/2021-SU-PNSPRH), a
l’empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. amb NIF A28058337, per un import de 513.027,90 €
(423.990,00 € + 89.037,90 €, corresponent al 21% d’IVA), segons l’art. 168 lletra a) apartat 2n de la LCSP,
atès que CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. és l’única que té capacitat per portar a terme el
subministrament objecte del contracte, donat que és l’única empresa que pot subministrar l’equipament
que compleixi els requeriments tècnics sol·licitats per Coordinació del Bloc Quirúrgic de l’Hospital del Mar.
Segon.- DISPOSAR al seu favor la despesa amb càrrec a la Part. 620.0001 del Press. del Consorci 2021.
Tercer.- PROCEDIR a la formalització del contracte en el termini no superior a cinc dies a comptar des de
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst, sense que
s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució i els informes de valoració, donant-li publicitat en el perfil del
contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Olga Pané i Mena
GERENT
Barcelona, 5 d’octubre de 2021
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