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I-1407/2021

En relació a la sol·licitud d’informe formulada des de l’Hospital Vall Hebron, per a la
valoració d’un quadre caràtula que ha de regir la contractació
CS/AH01/1101259665/21/AMUP relatiu al subministrament de reactius per la
detecció de bacteris per tinció de Gram pels Laboratoris Clínics de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron, aquesta Assessoria Jurídica emet el següent

INFORME
Examinat el quadre caràtula que dona origen a la sol·licitud de l’informe, estimem
que es prou detallat i conté els elements necessaris per definir la contractació, en el
marc de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i demés
legislació concordant, per la qual cosa aquesta Assessoria Jurídica dona la seva
conformitat.

Barcelona, 22 de juliol de 2021

Mª Coral Tello Guerrero
Lletrada de l’ICS

Institut Català
de la Salut

Quadre de característiques. Contracte de subministrament. Acord
marc.
Procediment obert
1. Òrgan de la contractació
Director de Centre de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

2. Objecte
Descripció:

Subministrament de reactius per la deteccó de bacteris per tinció de Gram pels Laboratoris Clínics de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
Lots:
Sí

No

(1 lot)

Limitació nombre de lots a què participar/resultar adjudicatari
Sí

No

Obligatorietat d'anar a tots els lots
Sí

No

Obligatorietat d'anar a lots sencers
Sí

No

Codi CPV:

33696500-0

Descripció: Reactius laboratori.

3. Centres sol·licitants vinculats a la contractació
Hospital Universitari Vall d’Hebron

4. Referència de l’expedient de contractació
CS/AH01/1101259665/21/AMUP

5. Forma d’adjudicació i plec de clàusules pel qual es regeix
Forma d'adjudicació

Procediment Obert
Procediment d'adjudicació

PROCEDIMENT OBERT
Identificació del plec (número del plec tipus)

AMUP-PO-01-18
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Institut Català
de la Salut
Tramitació
urgent

ordinària

Documentació a incloure en sobre núm. 1
DEUC
Declaració responsable

6. Mesa de contractació
Sí

No

Composició de la Mesa de contractació
President/a: Senyora Sònia Cortés o persona en qui delegui.
President /a suplent: Senyor Lluís de Dios Pujol o persona en qui delegui.
Vocals: Roser Ferrer, Marina Carrera Jiménez o persona en qui delegui .
Assessor Jurídic: Senyor Joan Antoni Segarra Sàrries o persona en qui delegui.
Assessor Informàtic: Senyor Alberto Valdivielso o persona en qui delegui.
Secretari/a: Senyora Concepción Zapata Lorenzo o persona en qui delegui.
Òrgan de control Intern Econòmic Financer: Senyora Maria Isabel Montero Bernal o perna en qui delegui.

7. Variants
Admet variants
Sí

Nombre:

No

Elements:
Condicions:

8. Durada del contracte
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte

Des de la seva adjudicació fins a 31 de desembre de 2024.
Durada del contracte

42 mesos aproximadament.
Termini de lliurament del subministrament, des de la rebuda de la comanda

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material en la data i franja horària que s’indica a l’ordre
d’entrega que emet l’operador de logístics de l’ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE, la qual es notifica
en la comanda-missatge ORDERS.

9. Pròrroga
Sí

No

10. Dades econòmiques
Determinació del preu

Es tramitarà per comanda albarà factura
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Preus màxims/de referència
Màxims

De referència

Pressupost base de licitació
Any 2021
Sense IVA
Amb IVA

17.825,00 euros
21.568,25 euros

Any 2023
Sense IVA 35.650,00 euros
Amb IVA
43.136,50 euros

Any 2022
Sense IVA 35.650,00 euros
Amb IVA
43.136,50 euros
Any 2024
Sense IVA 35.650,00 euros
Amb IVA
43.136,50 euros

Pròrroga Any 2025
Sense IVA 35.650,00 euros
Amb IVA
43.136,50 euros

Valor estimat del contracte
Sense IVA 160.425,00 euros
Tipus d’IVA aplicat: 21%

11. Tramitació pressupostària
Ordinària de l’exercici vigent
Anticipada

12. Partida pressupostària
Número d’aplicació

Import (amb IVA inclòs)

221000402

194.114,25 euros

13. Garantia definitiva
Sí

No Segons el que estableix l’article 107 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

14. Revisió de preus
Sí

No

Fórmula aplicable:

15. Cessió del contracte
Sí

No Veure clàusula 13.2 del plec de clàusules administratives

16. Modificació del contracte prevista
Les recollides a la clàusula 12.9 del Plec de clàusules administratives
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17. Subcontractació
Sí procedeix
No procedeix

18. Mostres
Sí

No

L’organ de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període
d’avaluació d’ofertes. .

19. Criteris d’adjudicació
Vegeu l'annex 5 del Plec de clàusules administratives.

20. Solvència i classificació empresarial
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera
D’acord amb el que determina l’article 87 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, els
licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la seva solvència econòmica i
financera mitjançant un o varis dels mitjans següents:
a) Xifra anual de negocis en l’àmbit de l’activitat referit al millor dels últims tres últims exercicis disponibles en
funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari.
La xifra anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran la seva solvència econòmica i financera
mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis per un
import de al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
b) Justificant d’existència de la assegurança de responsabilitat civil exigida en l’anunci de licitació, en els plecs o
establert reglamentàriament.
c) Patrimoni net, o bé el rati entre actius i passius
Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional
D’acord amb el què determina l’article 89 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic,en
la solvència tècnica dels empresaris caldrà apreciar els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat,
la qual cosa es podrà acreditar pels següents mitjans.
Si al Plec de condicions particular no determina el contrari, els valor mínims exigits per acreditar la solvència
tècnica serà la relació dels principals obres de igual o similars característiques realitzats en els darrers tres anys ,
tot indicant l’ import anual acumulat, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, en la seva substitució, una declaració de l’empresari.
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte
Sí

No

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o de gestió mediambiental
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21. Termini de la garantia
Cal definir un termini de garantia
Sí
No es requereix, segons s’estableix a l’article 107 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

22. Règim de pagament
Pagament únic
Altres (especifiqueu-los)
La facturació es realitzarà segons els albarans justificatius de material lliurat.

23. Condicions especials d'execució

24. Responsable del contracte
Sí

Dr Ernesto Casis Saenz
Director de Laboratoris Clínics de
l’ Hospital Universitari Vall d’Hebron
No

25. Persona de contacte, telèfon i adreça electrònica (per consultar o
aclarir qualsevol aspecte de l’expedient de referència)
Temes tècnics:
Dra. Roser Ferrer
Servei Laboratoris Clínics Tel. 932746805
roferrer@vhebron.net

Temes administratius :
Unitat Contractacions Tel. 93.489.43.63
contractacio@vhebron.net
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26. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com a adjudicatàries
Sobre núm. 1 – Documentació personal
El sobre núm.1 ha d’incloure:
- Document DEUC
Sobre núm. 2 bis - Criteris de valoració sotmesos a judici de valor
No té contingut, no cal presentar-lo
Sobre núm. 2- Criteris Objectius
Descripció dels productes presentats mitjançant catàleg o fitxa tècnica dels mateixos i la informació
tècnica necessària amb la qual es pugi verificar cadascuna de les especificacions tècniques exigides,
i els criteris d’obligat compliment per a cada lot (veure criteris d’obligat compliment per lot detallat al
Plec de Prescripcions Tècniques)
Sobre núm. 3 - Oferta econòmica
Annex 4 Oferta econòmica. El preu ofert per les empreses no serà superior al preu de
licitació del concurs, en cas contrari s’exclourà la seva proposta.

27. Altres observacions sobre l’expedient de referència

QC-PO-SUBMINISTRAMENTS
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