RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
CP 2018-02
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
MOBILIARI CLÍNIC

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Codi d’expedient: CP 2018-02
Objecte del contracte: Subministrament de mobiliari clínic per diverses unitats del Consorci
Sanitari del Garraf
Tipus de procediment: Procediment obert i tramitació ordinària.
Valor Estimat del Contracte: 117.400,00 € (IVA exclòs)
Pressupost de licitació: 117.400,00 €, sense IVA.
Lot 1: 63.000,00 €, sense IVA.
Lot 2: 3.000,00 €, sense IVA.
Lot 3: 12.000,00 €, sense IVA.
Lot 4: 24.000,00 €, sense IVA.
Lot 5: 15.400,00 €, sense IVA.
Adjudicataris:
Lot 1: Indústrias Hidràulicas Pardo, S.L. per un import d’adjudicació de 59.010,00 €, sense IVA.
Lot 2: Indústrias Hidràulicas Pardo, S.L. per un import d’adjudicació de 2.998,95 €, sense IVA.
Lot 3: Lot Desert
Lot 4: Linet Iberia, S.L. per un import d’adjudicació de 19.029,76 €, sense IVA.
Lot 5: Lot Desert

Antecedents de fet
1. Per resolució de data 26 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació de
referència, acordant l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 19 d’abril de 2018 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va procedir a
l’obertura dels sobres 1 i a qualificar la documentació de caràcter general aportada pels
licitadors a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar
amb el sector públic.
Es van trobar deficiències en la documentació de Linet Iberia, S.L. que van ser esmenades en
temps i forma.
3. En data 25 d’abril de 2018 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació i es va procedir
a l’obertura dels sobres 2, on es va proporcionar la documentació tècnica als tècnics de
referència per tal de revisar el compliment dels requisits mínims tècnics i efectuar valoració
subjectiva de criteris tècnics existents en el procediment de referència.
4. En data 16 de maig de 2018, havent rebut l’informe de valoració tècnica, va tenir lloc la
reunió de la Mesa de Contractació i es van avaluar els resultats de l’informe tècnic.
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Es va confirmar que cap de les dues ofertes presentades complien amb les característiques
mínimes tècniques corresponents al lot 3, de manera que es va determinar que el lot havia de
quedar desert. Així mateix es declarà desert el lot 5, en aquest cas per no haver presentat
oferta cap de les empreses licitadores.
5. En data 23 de maig de 2018 es va procedir a l’obertura del sobre 3 del concurs de referència,
relatiu als criteris quantificables automàticament, emetent la Mesa proposta d’adjudicació, i
atorgant el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació administrativa
prèvia a l’adjudicació.
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6. Havent rebut temps i forma la documentació administrativa per a l’adjudicació per part de
les dues empreses proposades adjudicatàries, i en base als següents,

Fonaments de dret
En ser aplicable la normativa anterior, d’acord amb l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, els licitadors proposats adjudicataris han presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa i han presentat de manera correcta la documentació requerida per a l’adjudicació.
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 151 i 168 del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada
per la Mesa de Contractació,

RESOLC
1. Adjudicar el contracte pel subministrament de mobiliari clínic per diverses unitats del
Consorci Sanitari del Garraf, tal i com es determina a continuació:
Lot 1: Butaques
Indústrias Hidràulicas Pardo, S.L.
Import d’adjudicació: 59.010,00 €, sense IVA.
Lot 2: Llit plegable auxiliar tipus “plegatín” amb matalàs
Indústrias Hidràulicas Pardo, S.L.
Import d’adjudicació: 2.998,95 €, sense IVA.
Lot 4: Faristol menjar elevable
Linet Iberia, S.L.
Import d’adjudicació: 19.029,76 €, sense IVA.
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2. Notificar aquesta resolució als adjudicatari i als licitadors que han participat al procediment
de licitació.
3. Publicar la present resolució d’adjudicació al Perfil del Contractant
4. Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs administratiu d’alçada o recurs
potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució.
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I per a que així consti, signo la present resolució.

38059463Y
JOSE LUIS
IBAÑEZ (R:
Q0801633I)
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por 38059463Y JOSE
LUIS IBAÑEZ (R:
Q0801633I)
Fecha: 2018.06.13
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Sr. Josep Lluís Ibáñez Pardos
Gerent
A Sant Pere de Ribes, 11 de juny de 2018
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