ACTA DE VALORACIÓ IT I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
CSC-CSG E 5/15
SUBMINISTRAMENT DE XERINGUES

ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de Sant Pere de
Ribes, a les 10:00 hores del dia 27 d’abril de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació del
Consorci Sanitari del Garraf designada per l’expedient de referència, per l’adjudicació del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de catèters, amb codi CSC-CSG E 5/15.
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 Martí, cap de compres
Vocal: Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica
Vocal: Marta Furró, supervisora i responsable de materials assistencials
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S’excusen
Vocal: Sr. Josep Gomariz, secretari del consell rector (suplent Eduard Duran)



D’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, s’informa que en finalitzar la
rebuda de les mostres al nostre centre, es va procedir a lliurar-se els als nostres tècnics de
referència, per a realitzar llurs valoracions i l’informe pertinent.
Que la Mesa ha rebut en data 20 d’abril de 2018 informe de valoració tècnica respecte aquells
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, tal i com es detalla tot seguit.

VALORACIÓ
A l’hora de valorar la documentació lliurada, s’han tingut en compte els requisits tècnics
subjectius establerts en el plec de l’acord marc, elaborats pel SACAC i desenvolupats a l’acta de
definició de la mesa de data 6 de novembre de 2017:
DEFINICIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
Recordem els criteris de valoració establerts al Quadre de Característiques del plecs
corresponents a l’acord marc elaborat pel SACAC:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ A VALORAR EN ELS PROCEDIMENTS CORRESPONENTS ALS
CONTRACTES DERIVATS (49 punts), CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR I
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA , que es concreta de la següent manera:
LOTS 12, 16 i 17
Adaptació a les necessitats i protocols del centre ............. Es valorarà com a màxim fins a 20
punts






Facilitat en la fixació ..............màx. 4 punts
Facilitat en l’obertura sense comprometre l’esterilitat .............. màx. 4 punts
Fàcil i senzilla manipulació ............. màx. 4 punts
Número de professionals que intervenen en la pràctica ........... màx. 4 punts
Facilitat en l’activació del sistema de seguretat ................. màx. 4 punts
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Adaptació a les necessitats i protocols del centre ............. Es valorarà com a màxim fins a 20
punts






Facilitat en la fixació ..............màx.
4 punts
ACTA DE
VALORACIÓ IT I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Facilitat en l’obertura sense comprometre l’esterilitat .............. màx. 4CSC-CSG
punts
E 5/15
Fàcil i senzilla manipulació ............. màx. 4 puntsSUBMINISTRAMENT DE XERINGUES
Número de professionals que intervenen en la pràctica ........... màx. 4 punts
Facilitat en l’activació del sistema de seguretat ................. màx. 4 punts

Nivell de traumatisme ......................................... Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Característiques i qualitat del material .............. Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Ergonomia d’ús. Adaptabilitat a la mà quan s’utilitza.............. Es valorarà com a màxim fins a
5 punts
Dades presents a l’embolcall, tipus d’obertura, visibilitat, etc ........ Es valorarà com a màxim
fins a 4 punts

LOTS 4, 9
Adaptació a les necessitats i protocols del centre ............. Es valorarà com a màxim fins a 20
punts



Facilitat en la fixació ..............màx. 10 punts
Facilitat en l’activació del sistema de seguretat ................. màx. 10 punts
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Nivell de traumatisme ......................................... Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Característiques i qualitat del material .............. Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Ergonomia d’ús. Adaptabilitat a la mà quan s’utilitza.............. Es valorarà com a màxim fins a
5 punts
Dades presents a l’embolcall, tipus d’obertura, visibilitat, etc ........ Es valorarà com a màxim
fins a 4 punts

Per a la valoració d’aquests criteris, els nostres tècnics van elaborar un quadre en el que
s’atorguen les puntuacions en funció de les proves efectuades amb els productes entregats
com a mostres. A continuació es transcriu la puntuació atorgada a cada producte provat, on
s’ha afegit la puntuació atorgada a l’acord marc:
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ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC
CSC-CSG E 5/15
SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS

LOT 4: CATÈTER VENÓS CURT 20G DE SEGURETAT AMB ALETES AMB PUNT

VALORACIÓ TÈCNICA
Empreses/Criteris
avaluables

Facilitat en la fixació (10
PUNTS)
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PUNTUACIÓ

B, BRAUN MEDICAL, S,A,
NACATUR 2 ESPAÑA, S,L,

PALEX MEDICAL, S,A,
SANGÜESA, S,A,

JUSTIFICACIO

Al s er l es a l etes
de col or, l a
fa ci l i tat en l a
fi xa ci ó és ma jor ja
que l a s eva
l oca l i tza ci ó és
10 més rà pi da

5

Facilitat en l’activació del
sistema de seguretat (10 PUNTS)
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

10

10
Al fer l 'extra cci ó de
l 'a gul l a , el s i s tema
de s eguretat
s 'enga nxa i cos ta
més d'a ctiva r que l a
5 res ta.

5

5

10

Nivell de traumatisme (5
PUNTS)

Característiques i qualitat del
material (5 PUNTS)

PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

Ergonomia d'ús (5 PUNTS)

PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

5

És el ca teter que
ocupa menys es pa i ,
un cop es tà a ctivi tat
el s i s tema de
s eguretat. Ai xò
i mpl i ca poder
a profi tar més el s
conteni dors
5 d'a gul l es .

5

5

Si s tema de s eguretat
3 més a pa ra tós .

5

5

Si s tema de s eguretat
3 més a pa ra tós .

Al fer l 'extra cci ó de
l 'a gul l a , el s i s tema
de s eguretat
s 'enga nxa i cos ta
més d'a ctiva r que l a
3 res ta.

5

Si s tema de s eguretat
3 més a pa ra tós .

5

Dades presents a l'embolcall TOTAL CSG TOTAL CSG
TOTAL CSG
TOTAL AM
(4 PUNTS)
TEC.
ECON.
+ AM
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

és l 'úni c que
di s pos a de codi de
col ors vi s i bl es en
4 l 'embol ca l l
No di s pos a de codi
de col ors a
1 l 'embol l ca l l

No di s pos a de codi
de col ors a
1 l 'embol l ca l l
No di s pos a de codi
de col ors a
1 l 'embol l ca l l

39

5,4

33,34

77,74

29

10,0

49

88,00

22

5,9

32,47

60,33

29

5,2

33,34

67,57

LOT 9: CATETER D'EXTRACCIÓ DE SEGURETAT (PALOMETA)

VALORACIÓ TÈCNICA
Empreses/Criteris
avaluables

Facilitat en la fixació (10
PUNTS)
PUNTUACIÓ

BECTON DICKINSON
SANGÜESA, S,A,

JUSTIFICACIO

Facilitat en l’activació del
sistema de seguretat (10 PUNTS)
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

Nivell de traumatisme (5
PUNTS)

Característiques i qualitat del
material (5 PUNTS)

PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

Ergonomia d'ús (5 PUNTS)

PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

Dades presents a l'embolcall TOTAL CSG TOTAL CSG
TOTAL CSG
TOTAL AM
(4 PUNTS)
TEC.
ECON.
+ AM
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

10

10

5

5

5

4

10

10

5

5

5

4
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94,85
99

ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC
CSC-CSG E 5/15
SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS

LOT 12- CATETER VENOS CENTRAL 3 LLUMS

VALORACIÓ TÈCNICA
Empreses/Criteris
avaluables

Facilitat en la fixació (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ

B, BRAUN MEDICAL, S,A,

TELEFLEX MEDICAL

JUSTIFICACIO

facilitat en l’obertura sense
comprometre l’esterilitat (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ

Número de professionals que
Fàcil i senzilla manipulació
intervenen en la pràctica (4
(4 PUNTS)
PUNTS)

JUSTIFICACIO

PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

Facilitat en l’activació del
sistema de seguretat (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ

Característiques i
qualitat del material (5
PUNTS)

Nivell de traumatisme (5
PUNTS)

JUSTIFICACIO

PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

Ergonomia d'ús (5
PUNTS)

Dades presents a
l'embolcall (4 PUNTS)

TOTAL CSG TOTAL CSG
TOTAL AM
TEC.
ECON.

TOTAL
CSG +
AM

PUNTUACIÓ JUSTIFICACIOPUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO

4

4

4

4

4

5

5

5

4

39

9,5

48,33

96,83

4

L'envà s s 'enga nxa
una mi ca qua n s 'ha
de rea l i tza r
l 'obertura
3

4

4

4

5

5

5

4

38

10

51

99

LOT 16 - CATETER UMBILICAL 2 LLUMS
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VALORACIÓ TÈCNICA
Empreses/Criteris
avaluables

VYGON

Facilitat en la fixació (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO
4

facilitat en l’obertura sense
comprometre l’esterilitat (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO
4

Número de professionals que
Fàcil i senzilla manipulació
intervenen en la pràctica (4
(4 PUNTS)
PUNTS)
PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ
4
4

JUSTIFICACIO

Facilitat en l’activació del
sistema de seguretat (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ
4

Nivell de traumatisme (5
PUNTS)

JUSTIFICACIO

PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO
5

Característiques i
qualitat del material (5
PUNTS)

Ergonomia d'ús (5
PUNTS)

Dades presents a
l'embolcall (4 PUNTS)

TOTAL CSG TOTAL CSG
TOTAL AM
TEC.
ECON.

PUNTUACIÓ JUSTIFICACIOPUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO
5
5
4

39

10

44

LOT 17 - CATETER ARTERIAL

VALORACIÓ TÈCNICA
Empreses/Criteris
avaluables

Facilitat en la fixació (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ

INTERSURGICAL

TELEFLEX

JUSTIFICACIO

4

La s eva fi xa ci ó és
mol t més
di fi cul tos a que l a
res ta de ca s es
2 pres entades

facilitat en l’obertura sense
comprometre l’esterilitat (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO
4

4

Fàcil i senzilla manipulació
(4 PUNTS)

Número de professionals que
intervenen en la pràctica (4
PUNTS)

PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ
4

La gui a
s 'a coda a
2 l 'i ntrodui r-l a

4

4

JUSTIFICACIO

Facilitat en l’activació del
sistema de seguretat (4
PUNTS)
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO

4

Al a coda r-s e l a gui a
qua n s 'i ntroduei x fa
que l 'a ctiva ci ó del
s i s tema de s eguretat
2 s i gui més di fi cul tós

Nivell de traumatisme (5
PUNTS)
PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO
5

L'a coda ment de l a
gui a provoca un
ma jor tra uma tis me
en l a i ncers i ó del
2 ca tèter
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Característiques i
qualitat del material (5
PUNTS)

Ergonomia d'ús (5
PUNTS)

Dades presents a
l'embolcall (4 PUNTS)

TOTAL CSG TOTAL CSG
TOTAL AM
TEC.
ECON.

TOTAL
CSG +
AM

PUNTUACIÓ JUSTIFICACIOPUNTUACIÓ JUSTIFICACIO PUNTUACIÓ JUSTIFICACIO
5

5

4

39

8,8

50,85

98,65

La gui a del
ca tèter s 'a coda
qua n
1 s 'i ntroduei x.

És poc
ergonòmi c ja
que a l
a coda rs e l a
gui a del
ca tèter qua n
s 'i ntrodui x
di fi cul ta mol t
2 el s eu ús .

4

23

10

48,35

81,35
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TOTAL
CSG +
AM

93

ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC
CSC-CSG E 5/15
SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb les classificacions anteriors, la Mesa de contractació proposa a l’òrgan de
contractació que els adjudicataris del contracte derivat de l’acord marc amb codi CSC CSG E
8/15 siguin els següents:
Lot 4 – Catèter venós curt amb seguretat amb aletes amb punt: Nacatur 2 España, S.L.
Lot 9 – Catèter venós central dues llums pediàtric (palometa): Sangüesa, S.A.
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Lot 12 – Catèter venós central tres llums: Teleflex Medical Iberia, S.A.
Lot 16 – Catèter umbilical dues llums: Vygon, S.A.
Lot 17 – Catèter arterial: Intersurgical, S.L.

Així doncs, s’eleva la present proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació per a la
corresponent emissió de la resolució d’adjudicació.

Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:30 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 a la pàgina web del Consorci
Sanitari del Garraf dins l’apartat “Perfil del Contractant”.

El President de la Mesa

RICARD
CRESPO
BAQUERO

El Secretari de la Mesa
Firmado digitalmente por RICARD
CRESPO BAQUERO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=CRESPO
BAQUERO, givenName=RICARD,
serialNumber=46643409F, cn=RICARD
CRESPO BAQUERO
Fecha: 2018.05.07 18:07:30 +02'00'

Sr. Ricard Crespo i Baquero
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Firmado digitalmente
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ROBERT
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Sr. Eduard Duran i Robert
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