Exp. 086/2019-SSC-PORH
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE NÚM. 2 -3a. SessióA Barcelona, 25 de d’octubre de 2019 (08:30 hores, a l’Auditori de l’Edifici França).
Reunida en sessió privada la Mesa de Contractació de la licitació del procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, referent a la “Contractació del subministrament successiu i continuat
d’accessoris per a diagnòstic ecobroncoscòpic i endoscòpic amb destí a exploracions complementàries
del servei de pneumologia i del servei de digestiu del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp.
086/2019-SSC-PORH)”, amb l’assistència de:
− President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport
− Vocals: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern)
Sr. Josep Antoni Muñoz Ortín, responsable de Contractació de Producte Sanitari
Sr. Joan Mª Aviño Parés, tècnic de Compres
Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l’Assessoria Jurídica (assessor jurídic)
− Secretària: Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació
Es constata l’existència de quòrum i el president declara constituïda la Mesa de Contractació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
La secretària de la mesa informa que en base a la sol·licitud del responsable de Logística de data 15
de maig de 2019, es va procedir requerir mostres a les empreses licitadores, i s’indica que aquestes es
van lliurar en temps i forma.
Seguidament, el responsable de Contractació de Producte Sanitari procedeix a exposar l’informe de
valoració elaborat per a l’examen i qualificació de la documentació continguda dins dels Sobres núm. 2
relatius als criteris d’apreciació subjectiva de cada una de les empreses licitadores quant als lots que
s’indiquen, tal i com s’especifica seguidament:
Lot 1. Pinces fòrceps per a biòpsia rebutjables
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.: 40,00 punts
IZASA HOSPITAL, S.L.U.: 38,00 punts
MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L: 32,00 punts
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.: 40,00 punts
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.U.: 32,00 punts

Lot 2. Nanses per a polipectomia rebutjables
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.: 40,00 punts
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.: 31,00 punts
IZASA HOSPITAL, S.L.U.: 37,00 punts
MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L: 28,00 punts
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.: 39,00 punts
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Servei de Contractació I Edifici FRANÇA I Planta 3ª
Passeig de la Circumval·lació, 8 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 832 I Fax 932 483 846
www.parcdesalutmar.cat

PALEX MEDICAL, S.A.: 30,00 punts
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.U.: 30,00 punts
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.: 29,00 punts

Lot 3. Agulles per a ecobroncoscòpia
LELEMAN, S.L.: es proposa la seva exclusió ja que es constata que l'agulla oferta no és una
agulla per ecobroncoscòpia sinó per punció transbronquial convencional. Així mateix, l’agulla
ofertada posseeix una longitud màxima de 15 mm, que no compleix els paràmetres establerts
(“Longitud de l'agulla ajustable de 20 a 40mm”) i no permet accedir pràcticament a cap territori
ganglionar. A més, en ser tan curta fa que no es pugui valorar si incorpora marques
ecogèniques, doncs no s'arriba a visualitzar correctament amb l'ecobroncoscopi.
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.: 40,00 punts
En conseqüència, un cop fetes les explicacions i consideracions oportunes pels membres de la Mesa
de Contractació presents
ACORDEN PER UNANIMITAT:
1.- Validar l’informe de valoració dels Sobres núm. 2 del “Procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada referent a la contractació del subministrament successiu i continuat d’accessoris per a
diagnòstic ecobroncoscòpic i endoscòpic amb destí a exploracions complementàries del servei de
pneumologia i del servei de digestiu del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 086/2019-SSCPORH)”, així com la puntuació final assignada als licitadors que segueixen en la licitació.
2.- Excloure de la licitació la proposta presentada per l’empresa LELEMAN, S.L. i quant al Lot 3. Agulles
per a ecobroncoscòpia, atès que es constata que l'agulla oferta no és una agulla per ecobroncoscòpia
sinó per punció transbronquial convencional. Així mateix, l’agulla ofertada posseeix una longitud
màxima de 15 mm, que no compleix els paràmetres establerts a l’Annex I del Plec de prescripcions
tècniques (“Longitud de l'agulla ajustable de 20 a 40mm”) i no permet accedir pràcticament a cap
territori ganglionar. A més, en ser tan curta fa que no es pugui valorar si incorpora marques
ecogèniques, doncs no s'arriba a visualitzar correctament amb l'ecobroncoscopi.
3.- Convocar l’obertura del Sobre núm. 3 (criteris d’apreciació automàtica) en acte públic i obert, i
publicar l’esmentada informació al Perfil del contractant.
4.- Aprovar la present acta.

I perquè quedi constància del tractat per la Mesa de Contractació, signen el President i la
Secretària la present acta al lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.
El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Esther Lozano Moledo
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