ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 2
CP 2017-09
SUBMINISTRAMENT DE TRES
VENTILADORS VOLUMÈTRICS

Acta B. Obertura Sobre 2 – Documentació Objectiva
Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de
Sant Pere de Ribes, a les 10:03 hores del dia 9 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 de tres ventiladors
volumètrics per a l’Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf,
mitjançant concurs per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada,
i tramitació ordinària.
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La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels
següents:
President:

Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer

Secretari:

Sr. Eduard Duran, secretari tècnic

Vocal:

Sra. Laura-Ares Martínez assessora jurídica

Vocal:

Dr. Jaume Prat, director mèdic

Vocal:

Dra. Olga Farré, cap unitat de cures intensives

S’excusen
Vocal:

Sra. Marta Furró, supervisora del CSG

Vocal:

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

Assisteixen a l’acte d’obertura pública d’aquest sobre 2 els següents
representants:
-

El Sr. Antonio Sánchez en representació de l’empresa Cardiolink, S.L.
El Sr. David Masfarné en representació de l’empresa Getinge Group Spain,
S.L.U.
El Sr. Alfons Retrés en representació de l’empresa Medtronic Ibérica, S.A.

Es recorda que en la reunió interna de la Mesa de Contractació del 5 de febrer es
procedí a l’obertura del “Sobre 1 – Documentació General”.
En aquesta obertura no es detectà cap incidència en la documentació presentada i
totes les empreses quedaren admeses al procediment de licitació.
Després de donar a conèixer aquest aspecte, es procedeix a l’obertura del “Sobre
2 – Documentació tècnica i econòmica” de les empreses licitadores.
Es recorda que els criteris d’adjudicació, els quals quedaren establerts en el Punt
O. del Quadre de Característiques del contracte:
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En tant que en el present procediment tots els criteris són avaluables de forma
objectiva o automàtica, s’ha procedit a la obertura de la oferta econòmica,
presentant-se les següents ofertes econòmiques:

Licitadors

Oferta

Cardiolink, S.L.
Dräger Medical Hispania, S.A.
General Electric Healthcare España, S.A.U.
Getinge Group Spain, S.L.U.
Medtronic Ibérica, S.A.
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16.850,00 €
52.782,00 €
48.000,00 €
53.400,00 €
54.000,00 €
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El representant de Cardiolink posa de manifest que hi ha hagut un error en la
presentació de l’oferta econòmica de la seva empresa, atès que el preu establert a
la seva proposició correspon al preu unitari no al preu total de les tres màquines,
tal i com es demanava al model d’oferta econòmica establert als plecs.
En aquest sentit la Mesa, prèvia determinació de la exclusió de l’empresa
licitadora, ha analitzat l’article 84 del RLCAP on es determina “Si alguna
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proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición,
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo,
con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el
rechazo de la proposición”.

En el cas que ens trobem, si bé es tracta d’un error en l’import de la proposició, sí
que es pot deduir que l’oferta s’ha establert prenent com a base l’import unitari i
no l’import dels tres equips a adquirir (el preu ofert multiplicat per 3 unitats fa un
import global de 50.550€, preu que encaixa amb el pressupost de licitació així com
amb la resta d’ofertes presentades).
No quedant clar si es tracta d’un error manifest que fa inviable la oferta o si és un
error formal, la Mesa acudí a la doctrina.
La resolució 283/2014 de 4 d’abril de 2017 del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractual determina el que segueix:
“(...) la presentación de la oferta económica viene sujeta a un doble requisito: i) un
requisito material, consistente en que el importe de la oferta no puede exceder el
presupuesto base de licitación; ii) un requisito formal, consistente en la adecuación
de la oferta al modelo establecido en los propios Pliegos. No obstante, el
incumplimiento de ambos requisitos es contemplado de forma diferente. Mientras
que el incumplimiento del requisito material determina la exclusión automática del
licitador, el incumplimiento del requisito formal sólo determinará ese efecto radical
cuando supone una alteración sustancial del modelo o se ha producido un error
manifiesto en el importe o la oferta resulta inviable como consecuencia de algún
error o inconsistencia en la misma, reconocido por el licitador. Examinada la oferta
económica presentada por la adjudicataria, se observa que efectivamente, la
adjudicataria presentó su oferta determinando el precio unitario (IVA excluido) de
cada producto, así como el precio unitario final (incluyendo IVA), ratificando y
justificando esta oferta en su escrito de 16 de septiembre de 2013 (...). No
obstante lo anterior, el precio de las mil unidades se obtiene de manera sencilla
mediante una simple operación aritmética. Por tanto, determinado el precio unitario
del producto, el precio del millar resulta de forma automática. Habida cuenta de
que fijado el precio unitario, el precio del millar se determina automáticamente, la
omisión de este valor no puede considerarse como una variación sustancial del
modelo establecido. Mucho menos puede apreciarse que comporte error
manifiesto en el importe de la proposición, pues tanto licitador como órgano de
contratación tienen pleno conocimiento del importe del millar de productos (...).

Entenem que en el present procediment ens trobem en el mateix supòsit.
Considerem que, efectuant una simple operació aritmètica podem arribar a
disposar del preu dels tres aparells de manera conjunta, el qual es troba per sota
Ronda Sant Camil, s/n - 08810 Sant Pere de Ribes

3/4

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 2
CP 2017-09
SUBMINISTRAMENT DE TRES
VENTILADORS VOLUMÈTRICS

del pressupost de licitació i per tant, prenent com a doctrina la citada resolució,
seria admissible.
Tanmateix, la mesa de contractació vol disposar de confirmació i acceptació
d’aquest error per part de la licitadora, de manera que es proporciona el termini
de 3 dies hàbils a Cardolink, S.L. a comptar des de la publicació i notificació de la
present acta a la licitadora, per a la presentació d’una declaració responsable que
incorpori una justificació de l’error en la presentació de l’oferta econòmica.
D’altra banda, a l’espera d’aquesta justificació, es segueix amb l’anàlisi de les
ofertes de les licitadores.
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Valoració tècnica
En relació a les propostes tècniques presentades per les licitadores, la Mesa de
Contractació lliura la documentació a la cap de la Unitat de Cures Intensives que
determinarà el compliment de les característiques mínimes determinades al Plec
de Prescripcions Tècniques i efectuarà la valoració de l’oferta d’acord amb la
puntuació automàtica detallada anteriorment. Aquesta valoració tècnica objectiva
es plasmarà en un informe que serà lliurat a la Mesa de contractació per a la seva
valoració i per tal que emeti la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.

I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:13 hores del dia 9 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”.

El President de la Mesa

El Secretari de la Mesa

RICARD
CRESPO
BAQUERO

EDUARD
DURAN
ROBERT
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