Contractació-20
DA/mg
Núm. Exp.: 2015/2022

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres C de les
proposicions, referits a la proposició econòmica i els criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica. Girona.

Identificació de la sessió
Contracte: : servei de gestió integral del manteniment i vigilància dels desfibril·ladors
del programa “Girona, territori cardioprotegit” (Pm05)

Procediment licitatori: obert
Data: 28 de setembre de 2016

Tramitació: ordinària
Horari: de les 14:00 a les 14:30 hores

Lloc: Sala del Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15 Girona)
Part en reunió interna i part en sessió pública

Ordre del dia
En reunió interna:
1. Constitució de la Mesa de Contractació
2. Anàlisi de l’informe tècnic de valoració de les ofertes, atenent als criteris
d’adjudicació dependents d’un judici de valor
En sessió pública:
3. Lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions admeses a la
licitació, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor
4. Obertura dels sobres C, relatius a l’oferta econòmica
5. Lectura de les ofertes econòmiques
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En reunió interna:
6. Valoració i determinació si les ofertes econòmiques contenen valors
anormals o desproporcionats assignació de puntuacions de les proposicions.

Assistents
Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la
clàusula administrativa 13.1 del plec regulador d’aquest contracte, amb
l’assistència dels següents:
Com a president:
-Sr. Pau Batlle i Amat, cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i
Qualitat de vida.
Com a vocals:
─ La Sra. Maria del Mar Domènech Sistané, cap de secció de comptabilitat de la
Diputació de Girona, en substitució de la interventora de Dipsalut.
─ El Sr. Jordi Turon i Serra, vicesecretari de la Diputació de Girona, en
substitució del sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut.
─ La Sra. Ester Ruiz de Morales, tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la
Salut.
─ El sr. Àlex Morales Moliner, tècnic de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la
Salut i Qualitat de vida.
─ La Sra. Marta Gimeno Mené, tècnica de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica de Dipsalut.
Com a secretari :
─ Sr. David Álvarez Carreño, cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
de Dipsalut.
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Desenvolupament de la sessió
En reunió interna:
1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació,
conforme el disposat a la clàusula 13.1 del Plec de clàusules administratives
particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord amb
l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant,
TRLCSP).
2. La tècnica de l’àrea gestora del contracte presenta l’informe tècnic de valoració de
les ofertes, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor,
emès en data 23 de setembre de 2016.
Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar i assumir la valoració continguda a
l’esmentat informe tècnic que, incorporat com annex, serveix de motivació de
conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Posteriorment, l’acte s’obre al públic als efectes de comunicar el resultat de la
valoració tècnica i de procedir a l’obertura dels sobres C, essent presents les
persones següents:
Assisteixen a l’acte en representació de les empreses licitadores :
Belén Aceituno Freixes amb DNI 43721939-C en representació de la Fundación SSG.
3. La presidència dóna lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions
admeses a la licitació en aplicació dels criteris de valoració dependents d’un judici de
valor, amb el següent resultat:
Criteris de valoraicó que depenen d’un judici de valor

Fins a 50 punts

Intervencions presencials

4,50 punts

Intervencions no presencials

7,25 punts

TOTAL

11,75 punts
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4. Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres C de les proposicions, referits
als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica mitjançant fórmules, i a la
lectura de les ofertes econòmiques amb el resultat següent:

Criteri a valorar.
Oferta econòmica

Preu de
licitació

Fundación
SSG

(IVA EXCLÒS)
1.1- Preu del servei de manteniment i vigilància
1.1.1 Preu per hora de la coordinació
1.1.2 Preu per hora de servei tècnic
1.2- Preu unitari lloguer Aivianet
1.3- Preu unitari subministrament material cabines i
columnes
Carcassa Aivia 320
Suport Electrònic* Aivia 320 FOTO- GSM
Sensor Aivia
Porta Aivia
Adhesiu cabina Aivia
Corretja subjecció DEA Aivia
Adhesius de revisió tècnica i tancament cabina
Placa Frontal Superior V1 / V2
Placa Frontal Inferior V1 / V2
Placa del darrera Superior
Placa del darrera Inferior
Estructura columna
Adhesiu logotip de l’ajuntament
Adhesiu Frontal Superior
Adhesiu Frontal Inferior
Adhesiu Frontal Estructura
Adhesiu del darrera superior
Adhesiu del darrera inferior
Adhesiu del darrera central
Bloc elèctric amb interruptor diferencial

34,00 €/h
38,60 €/h
23 €/DEA/any

31,60 €/h
36,20 €/h
23 €/DEA/any

279,50 €
1.480,00 €
156,00 €
39,00 €

279,50 €
1.480,70 €
156,00 €
39,00 €

25,50 €
10,40 €
10,40 €
244,00 €
273,00 €
186,00 €
192,00 €
942,00 €
11,00 €
65,00 €
84,00 €
27,00 €
54,00 €
68,00 €
39,00 €
262,00 €

25,50 €
10,40 €
10,40 €
244,00 €
273,00 €
185,90 €
192,40 €
942,50 €
9,11 €
65,00 €
84,50 €
27,30 €
54,60 €
68,90 €
39,00 €
262,60 €
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Es detecta que vuit dels vint-i-tres preus unitaris per el subministrament de material
per cabines i columnes, han estat superats en l’oferta presentada per la Fundación
SSG: Suport electrònic Aivia 320 FOTO-GSM, placa del darrera inferior, estructura
columna, adhesiu frontal inferior, adhesiu frontal estructura, adhesiu del darrera
superior, adhesiu del darrera inferior i bloc elèctric amb interruptor diferencial.
D’acord amb la clàusula 5.3 del Plec de Clàusules Administratives “ el preu unitari de
licitació és l’ import màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació
del contracte. Per tant, els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta
econòmica aquest import. La presentació d’una oferta a l’alça suposarà l’eliminació
del licitador.”
Així mateix, d’acord amb l’article 84 del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, si alguna proposició excedeix del pressupost base
de licitació, serà rebutjada per la Mesa, en resolució motivada.
Per tot l’ exposat, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat, proposar a l’òrgan
de contractació l’adopció dels següents acords:
“ Primer. Excloure l’oferta presentada per la Fundació SSG de la licitació del contracte
de serveis de manteniment i vigilància dels desfibril·ladors del programa “ Girona,
territori cardioprotegit”,atès que el preu ofert supera el preu base de licitació establert
en el Plec de Clàusules Administratives i de conformitat amb l’article 84 del RGLCP,
d’acord amb els fets invocats.
Segon. Declarar desert el contracte de serveis de manteniment i vigilància dels
desfibril·ladors del programa “ Girona, territori cardioprotegit” davant la inexistència d’
ofertes admissibles en la licitació, d’acord amb els fets invocats.”
I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a les 14.30 hores, de
la qual, com a secretari i, per deixar-ne constància, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari de la Mesa

El president de la Mesa de Contractació

Sr. David Alvarez i Carreño

Sr. Pau Batlle i Amat
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