VALORACIÓ JUSTIFICACIONS LICITADORES
CP 2017-10
SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE
NEUROESTIMULACIÓ I CESSIÓ NEUROESTIMULADOR

Acta de la Mesa de Contractació sobre la justificació del compliment de dos aspectes tècnics
de les ofertes de Medtronic, S.A. i Microdan, S.A. per a la contractació del subministrament
de material fungible per a neuroestimulació i cessió d’un neuroestimulador pel Consorci
Sanitari del Garraf.
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Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de Sant Pere de
Ribes, a les 15:00 hores del dia 15 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.

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)

Aquesta reunió s’efectua única i exclusivament per a l’acceptació, o no, de les justificacions
proporcionades en relació al compliment de requisits mínims tècnics.

Antecedents

I. Que en data 28 de febrer de 2018, el cap de servei de cirurgia emetè informe en el que es
determinava l’incompliment de diferents requisits mínims per part de les licitadores.
II. Que es va notificar en data 2 de març la publicació de l’acta de valoració de l’informe tècnic
requerint a la licitadora Microdan, S.A. per tal que l’acredités que l’equip de neuroestimulació
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ofertat incorporava la possibilitat de modulació automàtica de la intensitat de corrent per
evitar la lesió del nervi durant la seva estimulació.
III. Que no es va requerir a la resta d’empreses (Medtronic, S.A. i Neomedic, S.A.), procedint a
la seva exclusió, atès que cap de les màquines facilitades a les seves ofertes incorporava el
requisit tècnic relatiu a la l’estimulació continua del nervi valgus.
IV. Que l’empresa Medtronic, S.A. va manifestar la seva voluntat d’acreditar el compliment del
requisit pel qual havia quedat exclosa.
V. Que ambdues empreses Microdan, S.A. i Medtronic, S.A. van presentar en temps i forma la
seva justificació respecte el compliment dels requisits mínims.
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VI. Es van facilitar les justificacions al tècnic de referència, el qual va considerar que:
- Segons la informació aportada per la licitadora Microdan, S.A., queda acreditat el
compliment del requisit mínim tècnic relatiu a la possibilitat del neuroestimulador de
modular automàtica de la intensitat de corrent per evitar la lesió del nervi durant la seva
estimulació per part de la licitadora.
- D’acord amb la informació aportada per Medtronic, S.A. , la màquina ofertada per ells
permet l’estimulació continua del nervi valgus, de manera que si bé l’acreditació d’aquest
aspecte implicaria la seva admissió, l’empresa no va procedir a acreditar també l’aspecte
relatiu a la modulació automàtica de la intensitat de corrent per evitar la lesió del nervi
durant la seva estimulació. Així doncs, la Mesa de contractació entén que no és possible
l’admissió d’aquesta empresa per incompliment d’un requisit mínim tècnic.

Per tot l’exposat, la Mesa de contractació,

ACORDA,

PRIMER.- Admetre l’empresa Microdan, S.A. al procediment de referència, atès que ha
procedit a l’acreditació del requisit mínim tècnic que incomplia la seva oferta, relatiu a la
modulació automàtica del neuroestimulador de la intensitat de corrent per evitar la lesió del
nervi durant la seva estimulació.

SEGON.- Mantenir l’exclusió de l’empresa Medtronic, S.A. per considerar que si bé ha acreditat
la possibilitat del neuroestimulador de fer estimulació continua del nervi valgus, no s’ha
manifestat en relació a la possibilitat de modular automàticament la intensitat de la corrent
per evitar lesió del nervi durant l’estimulació.

Ronda Sant Camil, s/n - 08810 Sant Pere de Ribes

VALORACIÓ JUSTIFICACIONS LICITADORES
CP 2017-10
SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE
NEUROESTIMULACIÓ I CESSIÓ NEUROESTIMULADOR

S’informa que la data d’obertura del sobre 3, relatiu a la documentació avaluable mitjançant
l’aplicació de fórmules s’efectuarà el dia 21 de març de 2018 a les 09:00 hores a l’Hospital
Residència Sant Camil, a ronda Sant Camil, s/n del 08810 de Sant Pere de Ribes.
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Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 15:30 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

El Secretari de la Mesa
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