RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Antecedents
En data 2 d’agost de 2019, el director del Servei Català de la Salut va aprovar l’expedient per a
la contractació de l’acord marc, amb nova licitació dels serveis sanitaris de Teràpia Respiratòria
a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya, (expedient: TRD/18).
S’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
mitjançant acord marc, amb tramitació ordinària i per procediment d’adjudicació obert, subjecte a
regulació harmonitzada.

En data 10 de juny de 2020 i 27 de juliol de 2020 es van emetre els informes de valoració
emesos pel comitè d’experts en TRD en edat pediàtrica i TRD en edat adulta corresponentment,
mitjançant criteris susceptibles d’un judici de valor de les ofertes de les empreses participants.
De la valoració d’aquests criteris, la licitadora Contse, SAU va quedar exclosa del procediment
pels lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 per no superar la puntuació mínima exigida de 51 punts per ser
considerat “apte”, tal com s’indica en la notificació tramesa en data 2 de juliol de 2020.
En el següent quadre es defineixen les puntuacions obtingudes per les empreses “aptes” d’acord
a cada apartat valorat:
1. RRHH i organització del treball
2. Procediments

Lots TRD adults

Empreses

1

2

TOTAL

1 a 13

Vivisol Ibérica, SLU

40,00

60,00

100,00

1, 2, 7 i 13

Oxigen Salud, SA

40,00

59,00

99,00

1 a 13

Air Liquide Healthcare España, SL

37,00

60,00

97,00

4-9, 11-13

Esteve Teijin Healthcare, SL

40,00

57,00

97,00

3, 4, 5, 9, 10, 11

Linde Medica, SLU

40,00

56,00

96,00

1 a 13

Oximesa, SL

39,00

53,00

92,00

Lots TRD pediàtrics

Empreses

1

2

TOTAL

14

Vivisol Ibérica, SLU

40,00

59,50

99,50

14

Oxigen Salud, SA

30,00

53,50

83,50

14

Air Liquide Healthcare España, SL

40,00

56,00

96,00

14

Esteve Teijin Healthcare, SL

36,00

57,50

93,50

14

Oximesa, SL

35,00

49,00

84,00

Les característiques i avantatges de les ofertes acceptades en l’acord marc, han estat
motivades en els informes de valoració pertinents.
De l’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors, se’n desprèn que les ofertes
presentades s’ajusten a les necessitats dels serveis objecte del procediment de contractació
(TRD/18).

En data 1 de juliol de 2020, mitjançant document de classificació signat pel director del CatSalut,
i el mateix document esmenat en data 27 de juliol de 2020, es proposa declarar aptes les ofertes
presentades i acceptades en l’expedient de contractació TRD/18, d’acord amb les puntuacions
totals esmentades en el quadre anterior.

Atès que en data 24 de juliol de 2020 Contse, SAU interposa recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) contra l’acta de
la Mesa de contractació per la qual s’exclou del procediment la licitadora dels lots 5, 7, 8, 9, 11,
12 i 13.
Arran d’aquest recurs, el TCCSP mitjançant resolució de 29 de juliol de 2020, ha acordat la
suspensió del procediment en relació als lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13, i que ha comunicat al
CatSalut.
Per aquest motiu aquest acte administratiu es refereix als lots no afectats per aquesta
suspensió comunicada pel TCCSP, es a dir pels lots 1, 2, 3, 4, 6, 10 i 14.
D’acord amb el que disposen l’article 151 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
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Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i el
plec de clàusules administratives particulars aplicable a aquesta contractació.
Vist l’article 17.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
RESOLC:

Primer.- Adjudicar el contractació mitjançant acord marc amb nova licitació dels serveis sanitaris
de Teràpia Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya, a les empreses i pels
lots que es detallen a continuació:


Vivisol Ibérica, SLU lots 1, 2, 3, 4, 6, 10 i 14



Oxigen Salud, SA lots 1, 2, i 14



Air Liquide Healthcare España, SL lots 1, 2, 3, 4, 6, 10 i 14



Esteve Teijin Healthcare, SL lots 4, 6 i 14



Oximesa, SL lots 1, 2, 3, 4, 6, 10 i 14



Linde Medica, SLU lots 3, 4 i 10

Segon.- Ordenar que es publiqui l’adjudicació en el perfil de contractant.

Tercer.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a tots els participants en la licitació.

Quart.- Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs especial en matèria de contractació,
tal com preveu l’article 44 de la LCSP.

Adrià Comella Carnicé
Director
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