Resolució d’adjudicació

La Dra. Elvira Fernández Giráldez , com a òrgan de contractació, relatiu al contracte al
subministrament d’equipament per al tractament precoç del codi ictus per a la realització
del projecte de recerca PP10180. Núm. d’expedient 02-2018 .
I.- Antecedents:
Primer.- En data 29 d’agost de 2018, es va convocar procediment obert mitjançant anunci
al Perfil de Contractant.
Segon.- En data 24 de setembre de 2018 , va finalitzar el termini de presentació de les
ofertes. Han presentat oferta els següents licitadors:
MTB Distribuciones Tecnológicas, S.L.
Tercer.- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura de la
documentació general de data 27 de setembre de 2018, es deixà constància del compliment
dels requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Quart.- El 8 d’octubre de 2018 en acte d’obertura pública de les proposicions avaluables
mitjançant un judici de valor, es deixà constància de la documentació aportada i de l’inici
de l’estudi, anàlisi i valoració del contingut dels referits sobres.
S’acompanya a la present resolució informe tècnic de valoració de les propostes tècniques
d’ 15 d’octubre de 2018 , emès per l’assessoria tècnica en el que es fa constar la valoració
dels sobres núm. 2, propostes valorables mitjançant criteris subjectes a un judici de valor,
presentades per cadascun dels licitadors, d’acord amb els criteris de valoració establerts a
l’annex núm. 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Les puntuacions relatives a criteris de valoració subjectes a judici de valor són les següents:
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LICITADORS
MTB Distribuciones Tecnológicas, S.L.

PUNTUACIÓ
35

Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació mitjançant acte de data
18 d’octubre de 2018.
Cinquè.- En data 18 d’octubre de 2018 es va procedir a l’obertura pública de les ofertes
avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics contingudes en el sobre
núm. 3, amb el resultat que consta a l’acta de dita data i publicat al perfil de contractant de
l’entitat.
Sisè.- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a fórmules automàtiques
obtenen la següent puntuació:
LICITADORS
MTB Distribuciones Tecnológicas, S.L.

PUNTUACIÓ
52

Setè.- Aquest Òrgan de Contractació en data 19 d’octubre de 2018 va emetre resolució per
la qual s’accepta la classificació i adjudicació proposada per la Mesa de Contractació del
procediment relatiu al contracte de al subministrament d’equipament per al tractament
precoç del codi ictus per a la realització del projecte de recerca PP10180. Núm. d’expedient
02-2018.
En la mateixa resolució de data 19 d’octubre de 2018, es va requerir la documentació
establerta a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administraves Particulars a Agilent
Technologies Spain, S.L., per ser l’empresa que ha formulat la proposta amb millor relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Desè.- En data 27 d’octubre de 2018, per part de l’empresa MTB Distribuciones
Tecnológicas, S.L., s’ha donat compliment al requeriment efectuat en data 19 d’octubre de
2018, en temps i forma.
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Atenent als punts antecedents,

ACORDA

PRIMER.- ADJUDICAR a MTB Distribuciones Tecnológicas, S.L., el procediment de
contractació relatiu al contracte de al subministrament d’equipament per al tractament
precoç del codi ictus per a la realització del projecte de recerca PP10180. Núm. d’expedient
02-2018 per un import de 103.880,00 €, IVA exclòs, i un termini de lliurament del bé objecte
de subministrament de conformitat amb el que es determini al contracte, d’acord amb els
informes tècnics de valoració que s’accepten.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que
han participat en el present procediment de contractació.
TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
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Signat:
Dra. Elvira Fernández Giráldez
Directora IRBLleida
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