Contractació-20
DA/mg
2016/953

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres B de la
contractació del subministrament de recanvis pels desfibril·ladors del programa
“Girona, territori cardioprotegit” (PM05) del catàleg de serveis de Dipsalut,
referits a la proposició econòmica i els criteris de valoració objectius

Identificació de la sessió
Contracte: Subministrament de recanvis pels desfibril·ladors del programa
“Girona, territori cardioprotegit” (PM05) del catàleg de serveis de Dipsalut
Procediment licitatori: obert

Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 356.687,60 € (IVA no inclòs)
Data: 29 d’agost de 2016
Hora d’inici de la sessió: 10.00 hores
Lloc: Sala Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15 Girona)

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa de Contractació
2. Obertura dels sobres B, relatius a criteris de valoració avaluables mitjançant
xifres o percentatges a través de l’aplicació de fórmules
3. Lectura de les ofertes econòmiques i altres criteris d’adjudicació objectius
4. Valoració i assignació de puntuacions de les proposicions, en aplicació dels
criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules
5. Proposta de classificació de les proposicions i proposta d’adjudicació del
contracte

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:
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Com a president:
 Sr. Pau Batlle i Amat, cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida de Dipsalut
Com a vocals:
 El Sr. Jordi Turón i Serra , vicesecretari de la Diputació de Girona, en
substitució del Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut.
 Sr. Ernest Ruiz Garcia ,viceinterventor de la Diputació de Girona, en substitució
de la sra. Núria Josa, interventora de Dipsalut.
 Sra. Marta Gimeno Mené, tècnica de contractació de Dipsalut.

Com a secretari:


El Sr. David Álvarez Carreño, cap d’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
de Dipsalut

Desenvolupament de la sessió

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 Presidència dóna compte de la proposició presentada per la següent empresa,
admesa a la licitació per haver presentat la documentació requerida a la clàusula 12.7
A) dels plecs de clàusules administratives particulars:
1) AB MEDICA GROUP SA
Posteriorment, s’inicia l’acte d’obertura dels sobres B de les proposicions.
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3. La presidència dóna lectura a la proposició admesa a la licitació, amb el resultat
següent:
AB MEDICA GROUP SA

Preu unitari *
Recanvis a subministrar:
IVA EXCLÒS
Elèctrodes adult DEA G3 "o equivalent"

35,75 €

Elèctrodes pediàtrics DEA G3 "o equivalent"

64,35 €

Bateria liti DEA G3 "o equivalent"

286,00 €

Bossa de transport DEA G3 "o equivalent"

45,00 €

Elèctrodes adult DEA G3 trainer "o equivalent"

30,00 €

Elèctrodes adult DEA G5 "o equivalent"

45,50 €

Elèctrodes pediàtrics DEA G5 "o equivalent"

69,30 €

Bateria liti DEA G5 "o equivalent"

337,50 €

Bossa de transport DEA G5 "o equivalent"

97,50 €

Ready kit DEA G5 "o equivalent"

26,25 €

Elèctrodes adult DEA G5 trainer "o equivalent"

69,30 €

Preu unitari *
IVA EXCLÒS
DEA G5

1.183,00 €
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Atès que, un cop examinada la validesa formal de la documentació tècnica, no s’hi
troba cap mancança ni incorrecció, seguidament, la Mesa de Contractació acorda, per
unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adopció dels següents acords:
Primer. Considerar la proposició de AB MEDICA GROUP SA com a més avantatjosa,
vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, atenent als criteris de
valoració de les ofertes establerts a la clàusula administrativa 14.1 del plec regulador
d’aquest contracte.
Segon. Requerir a l’empresa licitadora AB MEDICA GROUP SA , amb NIF
XXXXXXXX, perquè en un termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest decret, presenti a la seu de Dipsalut
la documentació indicada a la clàusula administrativa 15.2 del Plec; així com també
presenti la documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import
de disset mil vuit-cents trenta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims (17.834,38€),
equivalent al 5% de 356.687,60€ , import d’adjudicació, per qualsevol de les formes
establertes a la clàusula 16.3 del plec de clàusules administratives particulars.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment de documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, amb les conseqüències establertes a la clàusula administrativa
15.3 del plec.
I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a les 10.15 hores, de
la qual, com a secretari i, per deixar-ne constància, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari de la Mesa de Contractació

Sr. David Álvarez i Carreño

El president de la Mesa de Contractació

Sr. Pau Batlle i Amat
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