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ASSUMPTE: ASSUMPTE: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’ OBERTURA DELS
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COMARCAL MÓRA D’EBRE
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I. ANTECEDENTS
De conformitat amb l’establert al plec de bases que regeixen la contractació del servei
de manteniment d’un respirador de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, en data
27.11.2017, a les 10:00 hores, a les Oficines de GINSA, ubicades a l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus, a l’avinguda del Dr. Josep Laporte nº 2, es constitueix la Mesa de
Contractació designada per assistir a l’òrgan de contractació en aquest expedient,
convocat mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Assisteixen:
- President: Dr. Joan Galbany, Director de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
- Vocal: Sr. Carles Abelló. Director Econòmic- Financer.
- Vocal: Imma Sivill, Cap de l’Àrea de Contractació i licitacions de GINSA, AIE.
- Secretària: Sandra Rodríguez. Lletrada de l’Àrea de licitacions i contractació de
GINSA, AIE.
- Vocal: Sr. Ricard Peris, Cap de Manteniment de l’Altebrat .
- Vocal: Sra. Pilar Vernet, Directora de Serveis i Recursos de l’Altebrat
II. APROVACIÓ DE L’INFORME DEL SOBRE B
En la sessió d’avui es procedeix, en acte intern, a valorar l’informe dels criteris
d’apreciació tècnica (sobre B), elaborat pel Sr. Ricard Peris, Cap de Manteniment de
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i la Sra. Pilar Vernet, Directora de Serveis i Recursos
de l’Altebrat. S’annexa a la present acta (document núm. 1), i que ha estat enviat amb
antelació als membres de la Mesa.
S’estudia l’informe tècnic sol·licitat. Es manifesta conformitat amb totes les
consideracions que s’hi assenyalen, als efectes de motivar la puntuació final que s’hi fa
constar.
De conformitat amb l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat aprovar
l’informe tècnic que s’annexa a aquesta acta com a document núm. 1.
Acte seguit, atenent al fet que ha estat convocat l’acte d’obertura del sobre C, que conté
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LA NOSTRA MISSIÓ: proveir atenció especialitzada de qualitat, amb
criteris d’eficiència i d’acord amb l’evidència científica disponible.
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els criteris avaluables amb fórmules matemàtiques, avui (comunicació que es va publicar
en el perfil de contractant -www.grupsagessa.cat- i es va comunicar a les empreses
licitadores el dia 23.11.2017), es donaran a conèixer les puntuacions obtingudes en el
sobre B i alhora es publicaran en el perfil de contractant.
Quan són les 10:10h es dóna per finalitzat aquest acte i s’inicia l’acte públic d’obertura
del sobre C.
III.

ACTE D’OBERTURA DEL SOBRE C, QUE CONTÉ ELS CRITERIS AVALUABLES A
TRAVÉS DE FÓRMULA

No assisteix cap representant de l’empresa licitadora.
Es fa l’acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada
anteriorment, fent lectura de les puntuacions atorgades en el sobre B:

CRITERIS D’APRECIACIÓ TÈCNICA
(20 PUNTS)

LICITADOR

17,5

TEMEL, S.A.U.

A continuació es procedeix també en acte públic a l’obertura del sobre que conté els
criteris objectius i avaluables a través de fórmula (sobre C).
Es llegeix en veu alta la proposició econòmica, d’acord amb el model de l’ANNEX 3.
S’annexa a aquesta acta les ofertes de les empreses i la documentació annexa a
aquestes ofertes:
-

Document núm. 2 Annex 3 de l’empresa TEMEL, S.A.U.

Finalitzada la lectura, el President dóna per finalitzat l’acte públic i continua amb l’acte
intern per avaluar les ofertes i determinar la proposició econòmicament més
avantatjosa.
D’acord amb el procediment establert al Plec de clàusules, es sol·licita als vocals tècnics
que valorin la documentació lliurada.

IV.

AVALUACIÓ I
AVANTATJOSA

DETERMINACIÓ

OFERTA

ECONÒMICAMENT

MÉS

Es valoren els criteris objectius i avaluables amb fórmules matemàtiques, de conformitat
amb l’assenyalat a la clàusula 12.3 del Plec de clàusules administratives.
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Criteris objectius avaluables a través de fórmules: 80 PUNTS (per acreditar en el SOBRE
C)
Els resultats de les puntuacions s’arrodoniran a dos decimals. Si la unitat decimal és major
o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està.

Millor preu:

60 PUNTS

L’oferta més econòmica rebran la puntuació màxima de 60 punts. La resta d’ofertes
rebran una puntuació d’acord amb els càlculs següents1:
a) Cost manteniment preventiu: Es valoraran les ofertes econòmiques presentades
pels licitadors de la següent manera:
puntuació licitador y = (oferta més barata x 45 / oferta licitador y)
L’oferta econòmica serà el resultat de sumar l’import del manteniment dels dos
anys.
Seran excloses les ofertes que presentin en les seves ofertes imports superiors als
assenyalats per al manteniment.
b) Cost manteniment correctiu. Es valoraran les ofertes econòmiques en l’apartat
del manteniment correctiu de la següent manera (15 punts):
puntuació licitador y = (H més barata x 15 / oferta H licitador y)
on H= 2 x preu hora de manteniment correctiu+1 desplaçament
El concepte H equivaldrà al cost que tindrà cada intervenció correctiva. En l’oferta
econòmica els licitadors hauran d’assenyalar el cost de l’hora d’intervenció, a la
qual se li haurà d’afegir el cost del desplaçament, que considerant la praxis del
sector, normalment va a banda.
TOTS ELS PREUS SENSE IVA
S’ha de presentar emplenant les caselles en blanc de l’annex 3.
Temps de resposta servei tècnic:

10 PUNTS

S’entén com a tal el transcorregut des de la localització del problema i generació de l’avís
fins l’arribada del personal tècnic al lloc de treball on es troba l’aparell, excloent la
presència virtual per mitjà de control remot.

1

No es contemplen les ofertes amb valor 0. Havent de ser l’oferta com a mínim d’un

euro.
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Fins a 3 hores laborables:

10 punts

Fins a 6 hores laborables:

7.5 punts

Fins a 8 hores laborables

5 punts

De 8 a 10 hores:

0 punts

Més de 10 hores laborables:

No puntua i és causa d’exclusió de l’oferta.

S’entén per horari laborable el comprès entre les 8:00 i les 18:00 hores.
Disponibilitat equips: temps d’aturada – reposició temporal: 10 PUNTS
Es tracta de valorar el percentatge d’operativitat i disponibilitat dels equips en % de temps
útil de funcionament en condicions normals, en base al temps disponible excloent les
intervencions preventives i de control de qualitat, així com les no causades per fallades del
propi equip:
D en %: (Temps base – Temps d’indisponiblitat ) / Temps base x 100
Temps base: total dies any.
Temps indisponiblitat: temps en dies en el que l’equip no està disponible com a mínim en
un 50% de la seva completa funcionalitat.

Puntuació
Superior del 98%:

10 punts

De 98 al 95%:

7.5 punts

De 94 al 90%:

5 punts

Inferior a 90%:

No puntua i és causa d’exclusió de la
oferta.

Temps exclòs
A efectes de la determinació de la Garantia de disponibilitat durant el període de
Cobertura Temporal, s’exclourà el temps següent:
- Manteniment Preventiu, visites de manteniment programades, recondicionament a
la fàbrica, substitucions o altres actualitzacions de l'Equip,
- Una fallada de l'Equip provocat per perifèrics, com ara consoles secundàries,
dispositius utilitzats per arxivar i reproduir imatges en còpia impresa,
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- Una fallada de l'Equip provocat per un ús inadequat, per una fallada de l'aire
condicionat o del subministrament elèctric o per qualsevol cas de força major;
- L'incompliment per part del centre de les seves obligacions de canviar les Peces
Subjectes a Desgast de manera preventiva, d'acord amb la Documentació
corresponent.
OFERTES DELS LICITADORS
Es reprodueix l’assenyalat a l’ANNEX 32, tal i com es troben detallats al document
annexat 3 d’aquesta acta:

Licitador

Manteniment
preventiu anual

Preu
hora/mantenim
ent correctiu

desplaçament

TEMEL, S.A.U.

2.368,38

174,93

418,50

Millor preu:

60 PUNTS

Atès que TEMEL, S.A.U. ha estat la única empresa licitadora que ha presentat oferta, se li
atorga la puntuació màxima de 60 punts.

Licitador

Puntuació millor
preu
( màxim 60 punts)

TEMEL, S.A.U.

60 punts

Temps de resposta servei tècnic:

10 PUNTS

TEMEL, S.A.U. presenta una oferta de temps de resposta del servei tècnic de 6 hores
laborables. En atenció als criteris de valoració definits en els plecs, li correspon
l’atorgament de 7,5 punts.

Licitador

Puntuació temps de
resposta servei tècnic
( màxim 10 punts)

TEMEL, S.A.U.

2

7,5punts

Es reprodueixen únicament els preus sense IVA.
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Disponibilitat equips: temps d’aturada – reposició temporal: 10 PUNTS
TEMEL, S.A.U. presenta una oferta de disponibilitat dels equips (temps en dies en el que
l’equip no està disponible com a mínim en un 50% de la seva completa funcionalitat)
superior al 98%, per la qual cosa i, atenció als criteris de valoració definits en els plecs, li
correspon l’atorgament de 7,5 punts.

Licitador

Puntuació temps de
disponibilitat equips
( màxim 10 punts)

TEMEL, S.A.U.

10 punts

La puntuació total del Sobre C:

Licitador

Total Puntuació sobre C

TEMEL, S.A.U.

77,5 PUNTS

La PUNTUACIÓ FINAL és:

LICITADOR

TEMEL, S.A.U.
V.

CRITERIS DE
QUANTIFICACIÓ
AUTOMÀTICA (80
PUNTS)
77,5

CRITERIS
D’APRECIACIÓ
TÈCNICA (20 PUNTS)

TOTAL

17,5

95 punts

DE L’ESTUDI DE LA POSSIBILITAT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ANORMALS
O DESPROPORCIONADES:

L’oferta presentada per TEMEL, S.A.U. no incorre en temeritat, atès que ha estat la
única empresa que ha presentat oferta per a la contractació del servei de manteniment
d’un respirador de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, i la seva oferta econòmica no està
per sota del 10% del topall establert per la licitació.
Vista l’ oferta econòmica i un cop analitzades i ponderades d’acord amb els criteris
determinats al Plec de clàusules, en les diferents sessions realitzades per aquesta Mesa,
s’ha arribat a la conclusió que reflecteix el quadre anterior “PUNTUACIÓ FINAL”, amb les
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corresponents consideracions que es fan constar en les actes de les sessions realitzades
fins a la data, i que es resumeixen a continuació.
Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta econòmicament
més avantatjosa i en conseqüència classificada en primer lloc (TEMEL, SAU) han estat, en
especial, haver estat la única empresa licitadora que ha presentat oferta a la la
contractació del servei de manteniment d’un respirador de l’Hospital Comarcal Móra
d’Ebre, així com que la seva oferta compleix els requeriment tècnics exigits.

VI.

ACORDS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

De conformitat amb l’assenyalat al Plec de clàusules i a l’article 151 del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
vist el resultat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat el següent:
Primer.- APROVAR l’informe del Sobre C en els termes exposats.
Segon.- Proposar l’adjudicació de la contractació del servei de manteniment d’un
respirador de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre a TEMEL, S.A.U. , amb número de CIF.
A-46167862, per un pressupost base de licitació respecte al mamteniment preventiu
més revisió funcional de DOS MIL TRES CENTS SEIXANTA VUIT EUROS ANUALS AMB
TRENTA VUIT CÈNTIMS [2.368,38.-euros anuals], IVA Exclòs i i respecte al manteniment
correctiu i amb un d’un màxim de 2.314,05 euros bianuals, IVA Exclòs, un preu
sortida/desplaçament de 418,50 euros I un preu cost hora per manteniment correctiu
de 174,93 euros, per una vigència de de dos (2) sense possibilitat de prórroga.
Tercer.- Queda autoritzat/da el/la Secretari/ària de la Mesa de Contractació a requerir a
l’empresa licitadora TEMEL, S.A.U. perquè, dins el termini de deu dies hàbils a comptar
des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació
assenyalada a la clàusula 19 del plec de clàusules, i que en el sobre A no consta
presentada.
Quart.- ADVERTIR que en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el
termini màxim assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.
Cinquè.- Si s’acredita per el/la secretari/ària de la Mesa de Contractació que la
documentació, d’acord amb el requeriment realitzat és la correcta, la Mesa de
Contractació en aquest mateix acte acorda REMETRE a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació del contracte del servei de manteniment d’un respirador de
l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre a l’empresa TEMEL, S.A.U. amb número de CIF. A46167862, quines condicions económiques són les que s’annexen en la seva oferta
económica atès que ha estat la única empresa licitadora que ha presentat oferta en
aquesta contractació i que endemés la seva oferta dóna compliment a tots els
requeriments del plec de prescripcions tècniques.
Un cop finalitzat l'acte, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.
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Es dóna per acabat a les 11.00 h i signen aquesta acta els membres de la Mesa.

Dr. Joan Galbany
Sandra Rodriguez
President
Secretària
Director Hospital Comarcal de Móra d’Ebre Lletrada de l’Àrea Contractació GINSA

Sr. Carles Abelló
Vocal
Director Econòmic- Financer

Imma Sivill
Vocal
Cap de l’Àrea de Contractació GINSA

Sr. Ricard Peris
Vocal
Cap de Manteniment de l’Altebrat

Sra. Pilar Vernet
Vocal
Directora de Serveis i Recursos de l’Altebrat
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