ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 3 I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
CP 2017-10
SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE
NEUROESTIMULACIÓ I CESSIÓ NEUROESTIMULADOR

Acta d’Obertura Sobre 3 – Documentació Objectiva i Proposta d’Adjudicació
Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de Sant Pere de
Ribes, a les 09:00 hores del dia 21 de març 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 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.
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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 Robert, secretari tècnic

Vocal:

Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica

Vocal:

Dr. Javier Errando Ricol, cap de servei

S’excusen
Vocal:

Dr. Jaume Prat, director mèdic

Vocal:

Dr. Jordi Carné Subirats, cap del servei

Vocal:

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

Després de 5 minuts de cortesia, acudeix a l’acta d’obertura del sobre 3 el Sr. Raimon
Rodriguez, en representació de l’empresa Microdan, S.A.
Es recorda que en la reunió de la Mesa de Contractació del 15 de març de 2018 es procedí a la
valoració de les justificacions dels aspectes tècnics de les ofertes de Medtronic i Microdan.
En la citada reunió, es decidí admetre a l’empresa Microdan, S.A. per considerar que havia
procedit a l’acreditació del requisit mínim tècnic relatiu a la modulació automàtica del
neuroestimular en relació a la intensitat de corrent per evitar la lesió del nervi durant la seva
estimulació. Per contra, es va mantenir l’exclusió de l’empresa Medtronic, S.A., considerant
que si bé va acreditar la possibilitat d’estimular de manera contínua el nervi vagus, no va fer
cap al·lusió a la possibilitat de modulació automàtica.
Així doncs, tenint present que les empreses Medtronic, S.A. i Neomedic, S.A. han quedat
excloses del procediment per incompliment de requisits mínims tècnics, es procedeix a la
obertura del sobre 3 únicament de l’empresa admesa i no exclosa al procediment de
referència.
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D’acord amb l’oferta econòmica presentada per l’empresa Microdan, S.A., l’import
d’adjudicació és de 39.998,80€ (IVA exclòs), el qual queda dividit en els següents imports
unitaris:

Tipus
intervenció

Preu/
intervenció

Intervencions
anuals
previstes

Import anual

Import total
del
contracte

Import
total amb
IVA

Paròtida

168,97€

10

1.689,70€

6.758,80€

8.178,148€

277,00€

30

8.310,00€

33.240,00€

40.20,40€

40

9.999,70€

39.998,80€

48.398,55€
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Glàndula
tiroides
Totals

En relació a les millores, les quals eren avaluables mitjançant avaluació tècnica objectiva,
l’empresa Microdan, S.A. únicament ha donat resposta a dos dels punts: l’equip serà nou (3
punts) i es farà cessió gratuïta de l’equipament en finalitzar el contracte (11 punts).
Així doncs, la valoració global del procediment de referència és la que segueix:

Licitadors

Microdan, S.A.

Puntuació Doc.
Tècnica
Subjectiva

Puntuació Doc.
Tècnica
Objectiva

Puntuació
Econòmica

TOTAL
PUNTUACIÓ

20

14

40,0

74,0

Tenint tot això present, la Mesa de contractació efectua la següent,

Proposta d’Adjudicació
S’aocrda 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 2017-10, per a la contractació del
subministrament de material fungible de neuroestimulació i cessió d’un neuroestimulador és
l’empresa MICRODAN, S.A., per un import d’adjudicació de 39.998,80€ (IVA exclòs).
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 MICRODAN, S.A. a la
presentació de la documentació determinada a la clàusula 14.1 que no s’hagi entregat en el
sobre número 1 i a aquella documentació exigida a la clàusula 17.2 del Plec de Clàusules
Administratives 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 declaració deserta del
concurs.
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I sense cap altra qüestió a considerar, essent les 09:13 hores del dia 21 de març 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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El President de la Mesa

RICARD
CRESPO
BAQUERO

El Secretari de la Mesa
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Sr. Ricard Crespo i Baquero
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Sr. Eduard Duran i Robert
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