ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 3 I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
CP 2017-06
SERVEI DE DOSIMETRIA PERSONAL

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 09:10 hores del dia 13 de desembre de 2017, es constitueix la Mesa de contractació del
Consorci Sanitari del Garraf designada per l’expedient de referència, per la contractació del
servei de dosimetria personal pels professionals del Consorci Sanitari del Garraf, mitjançant
concurs per procediment obert i tramitació ordinària.
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La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:
President:

Sr. Ricard Crespo, director econòmic financer

Secretari:

Sr. Eduard Duran, secretari tècnic

Vocal:

Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica (en substitució del Sr. Martí Vidiella,
assessor jurídic)

Vocal:

Dra. Maria José Bengoechea, cap clínic del servei de radiologia

Vocal:

Dra. Merche Rodríguez, cap de servei de diagnòstic per la imatge

S’excusen
Vocal:

Dr. Jaume Prat, director mèdic

Vocal:

Sr. Josep Gomariz, secretari del consell rector (suplent Eduard Duran)

Després de 5 minuts de cortesia, no acudeix l’empresa presentada al concurs de referència, de
manera que s’inicia l’acte públic sense l’assistència de l’interessada.
Es recorda que en la reunió de la Mesa de Contractació del 15 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 1 de desembre de 2017. En data 4 de desembre, 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:
Criteris de valoració avaluables mitjançant judicis de valor

Puntuació parcial

· Valoració tècnica del servei
* Característiques tècniques dels dosímetres: facilitat d'ús, identificació,
personalització i resposta a les radiacions. Caldrà aportar fotografies.
* Informes dosimètrics: avaluació dels formats plantejats, del
tractament de la gestió dels informes dosimètrics, de l'enviament dels
fitxers de les dosis i del tractament de seguretat de dades LOPD.

Mètode de Puntuació

INFOCITEC, S.L.

17

Valoració subjectiva

17
12

12

5
5

· Organització de l'empresa licitadora

13

* Gestió del servei: circuits i terminis de lliurament per les altes, baixes,
urgències, etc.

4

* Sistema de gestió dosimètrica informatitzat

9

PUNTUACIÓ TÈCNICA SUBJECTIVA
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Puntuació

Valoració subjectiva

13
4
9

30

30

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 únicament hi ha la proposta econòmica com a criteri de
valoració objectiva amb una puntuació de 70 punts.
Es detalla a continuació la valoració econòmica:
Cost unitari per dosímetre: 4,50€ (IVA exclòs).
Cost unitari per reposició de dosímetres: 35,00€ (IVA exclòs)

En tant que és la única empresa que s’ha presentat a la licitació i que es tracta d’una oferta
que compleix admissible i que compleix amb tots els requisits, la Mesa de Contractació efectua
la següent,
Proposta d’Adjudicació
S’acorda informar a l’òrgan de contractació que, en aplicació de l’article 151 del TRLCSP, el
licitador que es proposa com adjudicatari del concurs CP 2017-06 per la contractació del servei
de dosimetria personal pels professionals del Consorci Sanitari del Garraf és l’empresa
INSTITUTO DE FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, S.L.
Seguint les instruccions de l’òrgan de contractació, es procedeix a la comunicació de
l’adjudicació a les empreses licitadores i es requereix a l’empresa INSTITUTO DE FORMACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, S.L. a la presentació de la documentació determinada a la
clàusula 14.1 del Plec de Clàusules Administratives que no s’hagi entregat en el sobre número
1 i a aquella documentació exigida a la clàusula 17.2 del mateix document, en un termini
inferior a 10 dies hàbils. En cas contrari, l’òrgan de contractació considerarà que el licitador ha
retirat la seva oferta i es procedirà a la sol·licitud de la mateixa documentació al següent
licitador per ordre de classificació.
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I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 09:30 hores del dia 13 de desembre de 2017, 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
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