ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 3 I SOL·LICITUD DE
JUSTIFICACIÓ DE BAIXA DESPROPORCIONADA
CP 2017-07
SUBMINISTRAMENT D’APLICACIÓ INFORMÀTICA
CODIFICACIÓ CIM-9 I CIM-10
Acta d’Obertura Sobre 3 – Documentació Objectiva i Proposta d’Adjudicació
Al domicili de l’Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, de Sant Pere de Ribes, a
les 12:30 hores del dia 26 de gener de 2018, es constitueix la Mesa de contractació del
Consorci Sanitari del Garraf designada per l’expedient de referència, per la contractació del
subministrament, instal·lació i manteniment d’una aplicació informàtica per
l’enregistrament de la codificació de malalties i procediments (CIM-9) i CIM-10, mitjançant
concurs per procediment obert i tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada.

La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:
President: Sr. Gerard Delmás, director de sistemes d’informació
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Secretari: Sr. Eduard Duran, secretari tècnic
Vocal: Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer
Vocal: Sr. Climent Rosell, cap d’informàtica
Vocal: Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica
Vocal: Sra. Teresa del Valle, assessora jurídica

S’excusen
Vocal: Sr. Josep Gomariz, secretari del consell rector (suplent Eduard Duran)
Després de 5 minuts de cortesia, no acudeix cap de les empreses presentades al concurs de
referència, de manera que s’inicia l’acte públic sense l’assistència de les interessades.
Es recorda que en la reunió de la Mesa de Contractació del 22 de novembre de 2017 es procedí
a l’obertura del “Sobre 2 – Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables en funció
d’un judici de valor” fent entrega de la documentació a les tècniques de referència, les quals
determinaren el compliment de les característiques mínimes tècniques, efectuaren valoració
subjectiva i emeteren informe en data 22 de gener de 2018. En data 22 de gener de 2018, la
Mesa de Contractació emetè i publicà acta de valoració de l’informe tècnic. En la citada acta
consta el següent resultat:
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CONCLUSIONS
El resum de la puntuació obtinguda dels criteris de valoració de les característiques tècniques
puntuables mitjançant judici de valor és:

Punt.
màxima

Criteri
Descripció de l’aplicatiu i ajust a les necessitats a cobrir
Facilitat d’activitat de registre i de codificació
Facilitat i impacte mínim en l’implantació de l’aplicatiu
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Capacitat d’integració en entorn web

6
18
2
6

ASHO

INDIZEN

SIGESA

3M

4

2

6

6

13

5

16

9

2

0

2

2

6

0

6

6

Viabilitat del mecanisme de transmissió d’incidències
proposat

2

1

1

1

1

Establiment de facilitat específica per a la codificació
d’episodis amb prestacions de CMA, HdD i CMA.

2

2

1

2

0

Facilitat d’exportació de dades

2

0

1

2

0

Pla de formació als tècnics respecte als canvis de
codificació

2

2

0

2

2

40

30

10

37

26

Total

Havent recordat els resultats d’aquestes valoracions subjectives, es procedeix a l’obertura del
“Sobre 3 – Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica” de les
empreses licitadores, recordant que els criteris de valoració objectiva establerts són els que
s’assenyalen a continuació:
Criteris de valoració quantificables mitjançant valoració automàtica

Puntuació
parcial

Punts

· Oferta econòmica

45

· Millores

15

Reducció del termini de resolució d’incidències

3

Reducció del termini d’instal·lació de dos mesos

10

Compromís d’impartir una jornada informativa als facultatius usuaris de
l’aplicatiu sobre els canvis en la codificació causats per l’implantació de la
CIM-10

2

PUNTUACIÓ PER APLICACIÓ DE FÒRMULES
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Mètode de
Puntuació
Fórmula
econòmica
0,50 p. per
cada 2
hores fins
un màxim
de 3 p.
2,5 p. per
setmana
fins un
màxim de
10 p.
Si 2 p./No 0
p.

60
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En base als criteris anteriorment referits, a continuació es detalla la valoració de les millores i
la valoració econòmica obtinguda per les empreses licitadores:
Oferta tècnica valoració objectiva:
Millores

ASHO

INDIZEN

SIGESA

3M

12H

no especificat

12H

1H

36H

no especificat

36H

4H

60H

no especificat

60H

8H

Reducció del termini d’instal·lació de dos mesos

1 MES

no especificat

1 MES

1 SETMANA

Compromís d’impartir una jornada informativa
als facultatius usuaris de l’aplicatiu sobre els
canvis en la codificació causats per
l’implantació de la CIM-10

1 JORNADA DE
FORMACIÓ

no especificat

1 JORNADA DE
FORMACIÓ

1 JORNADA DE
FORMACIÓ

Reducció del termini de resolució d’incidències
IMPACTE ALT, MÀXIM 24H
Reducció del termini de resolució d’incidències
IMPACTE MITJA, MÀXIM 48H
Reducció del termini de resolució d’incidències
IMPACTE BAIX, MÀXIM 72H
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Millores

Puntuació parcial

Reducció del termini de resolució d’incidències
IMPACTE ALT, MÀXIM 24H

3

Reducció del termini de resolució d’incidències
IMPACTE MITJA, MÀXIM 48H

3

Reducció del termini de resolució d’incidències
IMPACTE BAIX, MÀXIM 72H

3

Reducció del termini de resolució d’incidències

3

Reducció del termini d’instal·lació de dos mesos

10

Compromís d’impartir una jornada informativa
als facultatius usuaris de l’aplicatiu sobre els
canvis en la codificació causats per
l’implantació de la CIM-10

2

PUNTUACIÓ CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS

Mètode puntuació

0,50 p. per cada 2
hores fins un
màxim de 3 p.
0,50 p. per cada 2
hores fins un
màxim de 3 p.
0,50 p. per cada 2
hores fins un
màxim de 3 p.
Promig
2,5 p. per
setmana fins un
màxim de 10 p.
Si 2 p./No 0 p.

15

ASHO

INDIZEN

SIGESA

3M

3

0

3

3

3

0

3

3

3

0

3

3

3

0

3

3

10

0

10

10

2

0

2

2

15

0

15

15

Oferta econòmica:
Licitadors

Oferta

ASHO
INDIZEN
SIGESA
3M

13.500,00 €
20.800,00 €
16.600,00 €
20.000,00 €
17.725,00 €

Promig
Referència Baixa Temerària

Punts obtinguts

% Baixa
s/Promig

Baixa Temeraria

45,0
29,2
36,6
30,4

-23,8%
--6,3%
--

Si
No
No
No

-15,0%

D’acord amb els criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals o desproporcionades que es determinen a l’Annex 5 del Plec de clàusules
administratives, s ’aprecia una baixa desproporcionada en les proposicions presentades per les
empreses ASHO A-2, S.L. i 3M ESPAÑA, S.L.:
- ASHO A-2, S.L.: oferta econòmica de més d’un 20% per sota de la mitja de les ofertes
presentades.
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- 3M ESPAÑA, S.L.: proposta tècnica de valoració objectiva que inclou una reducció del
termini d’execució superior al 70% respecte els terminis establerts per l’òrgan de
contractació.

CONCLUSIONS
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En base a tot l’anterior i, segons el que estableix la clàusula 16.3 del Plec de clàusules
administratives, es procedeix a sol·licitar a les empreses que han presentat ofertes amb valors
anormals o desproporcionats per a que, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la
data de la recepció de la sol·licitud, presentin la informació i justificacions necessàries i
oportunes per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si, efectivament, les seves
ofertes resulten anormals o desproporcionades.
Un cop rebudes les informacions i justificacions presentades per les empreses que han
incorregut en baixa, l’òrgan de contractació emetrà Informe de valoració de les mateixes, en
base al qual es determinarà la proposta d’adjudicació del contracte de referència.
Si transcorregut el termini atorgat a les empreses licitadores no es reben les justificacions
sol·licitades, es considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per tant, l’empresa
licitadora quedarà exclosa del procediment.

I sense cap altra qüestió a considerar, essent les 13:00 hores del dia 26 de gener de 2018, el
President de la Mesa dóna per acabada la reunió i perquè quedi constància dels aspectes
tractats i de les determinacions adoptades, s’estén la present acta que romandrà publicada a
la pàgina web del Consorci Sanitari del Garraf dins l’apartat “Perfil del Contractant”.

El President de la Mesa
DELMAS
CAMACHO,
GERARDO
(FIRMA)

El Secretari de la Mesa

Firmado digitalmente
por DELMAS
CAMACHO, GERARDO
(FIRMA)
Fecha: 2018.01.29
16:13:13 +01'00'

Sr. Gerard Delmàs Camacho

EDUARD
DURAN
ROBERT

Firmado digitalmente
por EDUARD DURAN
ROBERT
Fecha: 2018.01.29
13:38:05 +01'00'

Sr. Eduard Duran i Robert
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