INFORME DE VALORACIÓ DE BAIXA DESPROPORCIONADA
CP 2017-07
SUBMINISTRAMENT D’APLICACIÓ INFORMÀTICA
CODIFICACIÓ CIM-9 I CIM-10

Acta de valoració de baixes desproporcionades i Proposta d’adjudicació

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

Al domicili de l’Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, de Sant Pere de Ribes, a
les 09:30 hores del dia 16 de febrer 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
Secretari: Sr. Eduard Duran, secretari tècnic
Vocal: Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer
Vocal: Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica
S’excusen
Vocal: Sr. Josep Gomariz, secretari del consell rector (suplent Eduard Duran)
Vocal: Sra. Teresa del Valle, assessora jurídica
Vocal: Sr. Climent Rosell, cap d’informàtica
A l’Acta d’obertura del “Sobre 3 – Documentació relativa als criteris quantificables de forma
automàtica” de data 26 de gener de 2018 es fan constar les ofertes econòmiques i millores
presentades per les empreses licitadores. Segons es detectà per part de la Mesa, algunes de
les ofertes presentades havien de ser justificades, concretament les ofertes de ASHO A-2, S.L. i
3M ESPAÑA, S.L., per considerar-se que són desproporcionades en relació amb els criteris
objectius determinats en les seves ofertes.
Es va atorgar el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de les justificacions d’acord amb
el que es determinava al PCAP, entregant-se la documentació dins de termini per part de les
licitadores.
En data 14 de febrer de 2018, aquesta mesa ha rebut l’informe tècnic de valoració de les
justificacions presentades per les empreses incorregudes en baixa desproporcionada (ASHO A2, S.L. i 3M ESPAÑA, S.L.), emès pel tècnic de sistemes, el Sr. Manolo López en el que proposa
l’admissió de justificació efectuada per l’empresa ASHO A-2, S.L. per entendre que hi ha motius
suficients que justifiquen l’estalvi en la seva proposta econòmica i la desestimació de la
justificació emesa per 3M ESPAÑA, S.L. per considerar que no s’ha argumentat la reducció del
termini en la instal·lació en l’escrit presentat.
En conclusió, i tenint present el que s’ha detallat als anteriors paràgrafs, el resultat de la
valoració global de les ofertes per les empreses licitadores és el següent:
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Licitadors

ASHO
INDIZEN
SIGESA

Puntuació Doc.
Tècnica Subjectiva

Puntuació Doc.
Tècnica Objectiva

Puntuació
Econòmica

TOTAL PUNTUACIÓ

30
10
37

15
0
15

45,0
29,2
36,6

90,0
39,2
88,6

Per tot l’exposat, la Mesa de contractació adopta els següents,
ACORDS
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Primer.- Admetre l’oferta presentada pel licitador ASHO A-2, S.L., per estimar que la baixa
desproporcionada en la que havia incorregut ha quedat degudament justificada per les
explicacions proporcionades en el seu informe justificatiu, de data 2 de febrer de 2018.
Segon.- Excloure l’empresa 3M ESPAÑA, S.L., per considerar que la baixa desproporcionada en
la que havia incorregut no ha quedat degudament justificada amb la seva argumentació de
l’informe justificatiu de data 6 de febrer de 2018.
Tercer.- Informar a l’òrgan de contractació que, en aplicació de l’article 151 del TRLCSP, la
licitadora que aquesta Mesa de contractació proposa com adjudicatària del concurs CP 201707, 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)
pel Consorci Sanitari del Garraf és l’empresa ASHO A-2, S.L., per un import de 13.500,00€, IVA
exclòs.
Quart.- Seguint les instruccions de l’òrgan de contractació, es procedeix a la notificació de la
proposta d’adjudicació a totes les licitadores, requerint a l’empresa ASHO A-2, 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, la documentació exigida a la
clàusula 17.2, i la garantia definitiva determinada a la clàusula 18.2 del mateix document, en
un termini no superior 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.

I sense cap altra qüestió a considerar, essent les 10:00 hores del dia 16 de febrer 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”.
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