ACTA DE VALORACIÓ D’INFORME TÈCNIC
CP 2017-10
SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE
NEUROESTIMULACIÓ I CESSIÓ NEUROESTIMULADOR

ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC
Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, ronda Sant Camil s/n de Sant Pere de Ribes, a les
11:00 hores del dia 28 de febrer de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació designada per
la licitació del subministrament de material fungible per a neuroestimulació i cessió d’un
neuroestimulador pel Consorci Sanitari del Garraf, mitjançant concurs per procediment obert,
no subjecte a regulació harmonitzada, i de tramitació ordinària.

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:
President:

Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer

Secretari:

Sr. Eduard Duran Robert, secretari tècnic

Vocal:

Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica

Vocal:

Dr. Javier Errando Ricol, cap de servei

S’excusen
Vocal:

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

Vocal:

Dr. Jaume Prat, director mèdic

Vocal:

Dr. Jordi Carné Subirats, cap del servei

D’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, s’informa que en finalitzar
l’acte d’obertura del sobre 2 relatiu a les proposicions tècniques avaluables en funció d’un
judici de valor, en data 15 de gener de 2018, es va procedir a lliurar la documentació tècnica
presentada pels licitadors als tècnics de referència, per a realitzar llurs valoracions i l’informe
pertinent.
Que la Mesa ha rebut en data 28 de febrer de 2018 informe de compliment de requisits
mínims i de valoració tècnica respecte aquells criteris d’adjudicació avaluables mitjançant
judici de valor.
En relació al compliment dels requisits mínims hem de fer constar que hi ha alguns aspectes
que no queden clars en les ofertes presentades per les empreses licitadores, tal i com es
detalla en el quadre següent:
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Característiques mínimes

Document i pàgina

Neuroestimulador Comunes

Medtronic

Monitorització de tiroides i facial
Garantia de subministrament en 24 hores en cas de ruptura d'estoc
haurà de proporcionar una alternativa en 24 hores
Pantalla addicional inalàmbrica (mínim de 10")
Impresora inhalmabrica per imprimir els registres

Microdan

Neomedic

SI

SI

SI

Sobre 3?

Sobre 3?

Sobre 3?
Certificat de compromís Sobre 3?

SI (IPAD)

sobre 3?
SI (PC
PORTATIL)

Sobre 3?

sobre 3?

SI

SI

SI

SI

SI (3 COLORS) SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Certificat de compromís
Certificat de compromís

Facial
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Monitorització mínim de 4 zones nervioses (frontal, orbicular dels
ulls, orbicular del llavi i marginal)
Colors diferenciats per cada àrea facial a la gràfica del monitor i
en correlació amb els colors dels electrodes
Registre continu de l'activitat d'estimulació
Possibilitat de sonda monopolar i bipolar d'estimulació amb caixa
de conexió comuna per les dues sondes
Reducció d'artefactes de freqüències altes (mutesensor)
Que hi hagi avisador acústic per les senyals d'estimulació
Intensitat de corrent d'estimulació mudolable automàtica per evitar
lessió del nervi facial durant la seva estimulació
Que es pugui grabar la gràfica de la monitorització (que quedi
registrat a la memòria de l'aparell, que es pugui passar a PDF, a USB
i que es pugui incorporar al sistema d'HC general de l'hospital)
Possibilitat d'editar la gràfica d'estimulació durant el procés
quirúrgic
Tiroides

SI
NO QUEDA
CLAR

SI
NO QUEDA
CLAR

SI
NO QUEDA
CLAR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Possibilitat d'estimulació continua del nervi vagus

NO

SI

NO

Registre continu de l'activitat d'estimulació

SI

SI

SI

Reducció d'artefactes de freqüències altes (mutesensor)

SI

SI

SI

Que hi hagi avisador acústic per les senyals d'estimulació
Intensitat de corrent d'estimulació mudolable automàtica per evitar
lessió del nervi facial durant la seva estimulació
Que es pugui grabar la gràfica de la monitorització (que quedi
registrat a la memòria de l'aparell, que es pugui passar a PDF, a USB
i que es pugui incorporar al sistema d'HC general de l'hospital)
Possibilitat d'editar la gràfica d'estimulació durant el procés
quirúrgic

SI
NO QUEDA
CLAR

SI
NO QUEDA
CLAR

SI
NO QUEDA
CLAR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Com es pot comprovar al quadre precedent, cap de les ofertes presentades determina de
manera clara la possibilitat de modulació automàtica de la intensitat de corrent per evitar la
lesió del nervi durant la seva estimulació. Aquesta consideració no s’estableix ni pel cas del
nervi facial, ni pel cas de la tiroides.
En relació a la possibilitat d’estimulació contínua del nervi valgus, la única màquina que ho
permet és la presentada per l’empresa Microdan.
Al parer dels tècnics, queda clar l’incompliment del requisit tècnic relatiu a l’estimulació
continua del nervi valgus per part de les empreses Medtronic i Neomèdic.
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Tot i la falta de determinació dels aspectes citats, els tècnics de referència, considerant que en
el cas de l’empresa Microdan es pot tractar d’un error esmenable (en tant que no queda clar el
compliment o no), ha procedit a l’anàlisi de la documentació tècnica efectuant la següent,
VALORACIÓ
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A l’hora de valorar la documentació lliurada, s’han tingut en compte els requisits tècnics
subjectius establerts en l’apartat P. Criteris de valoració de les ofertes del Quadre de
Característiques:
Concepte a Valorar
Adherència comperta de l'electrode endotraqueal als tubs endotraqueals
(Segons mostres)

Punts
10
7

Funcionalitat del material fungible ofertat
Pla de formació

3
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

20

Analitzada la documentació lliurada, els tècnics presenten en aquest acte a la Mesa de
contractació l’Informe de valoració de les característiques tècniques puntuables mitjançant
judici de valor, que s’adjunta a la present acta.

CONCLUSIONS
El resum de la puntuació obtinguda dels criteris de valoració de les característiques tècniques
puntuables mitjançant judici de valor és:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR
Concepte a Valorar
Adherència comperta de l'electrode endotraqueal als tubs
endotraqueals (Segons mostres)
Funcionalitat del material fungible ofertat
Pla de formació
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

Puntuació Medtronic Microdan Neomedic
10
7

2
7

10
7

10
7

3

3

3

3

20

12

20

20

Tot i les puntuacions atorgades en la valoració, tenint present l’incompliment del requisit
mínim tècnic relatiu a la l’estimulació continua del nervi valgus per part de les empreses
Medtronic i Neomedic, la Mesa de contractació ha de procedir a l’exclusió de les empreses
citades per incompliment de característiques mínimes tècniques del contracte.
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En el cas de l’empresa Microdan, tenint present que existeix el dubte en relació a la possibilitat
de modulació automàtica de la intensitat de corrent per evitar la lesió del nervi durant la seva
estimulació, la Mesa de contractació requereix a la citada empresa a la presentació d’un
document en el que determini si la màquina ofertada per la cessió compleix el requisit mínim
tècnic citat en el termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació i
notificació de la present acta.
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En cas que l’empresa no presenti el compliment d’aquest requisit mínim, el procediment haurà
de declarar-se desert per incompliment d’aspectes mínims per part de totes les ofertes
presentades.
Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 11:30 hores, el President de la Mesa dóna per
acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s’ha tractat i de les determinacions
adoptades, s’estén la present acta que romandrà publicada al Perfil del Contractant del
Consorci Sanitari del Garraf.

El President de la Mesa

RICARD
CRESPO
BAQUERO

El Secretari de la Mesa
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