INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE SANITARI PER AL BANC DE SANG I TEIXITS.

Vista la petició de la Direcció de la Sang del Banc de Sang i Teixits, sobre la
contractació d’un subministrament de material fungible sanitari per al Banc de Sang
i Teixits. Per tal de donar cobertura a la contractació del subministrament de
material d’aquesta tipologia es precís contractar el subministrament de l’ esmentat
material
i que conformen el pla de necessitats que s’adjunta al plec de
prescripcions tècniques, a fi i efecte de cobrir les successives adquisicions del BST
durant els exercicis 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.
S’enceta aquest procediment de contractació de subministraments, amb caràcter
harmonitzat mitjançant procediment obert, d’acord amb el que disposen els articles
21.1 i 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SUB / 2018 OBERT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en data 1 de juny
de 2018.
El pressupost de sortida de la contractació es de 391.637,29 € sense IVA i
471.577,21 € amb IVA per a l’exercici 2022 i amb un import estimat total de la
contractació de 1.958.186,45 € sense IVA i 2.357.886,05 € amb IVA, d’acord amb
la distribució que s’especifica en el pla de necessitats següent:

Exercici

Import s/iva

Import a/iva

2022

391.637,29

471.577.21

2023

391.637,29

471.577,21

2024

391.637,29

471.577,21

2025

391.637,29

471.577,21

2026

391.637,29

471.577,21

Total

1.958.186,45

2.357.886,05

La licitació es divideix en 13 lots:
Lot

Descripció de Lot

1

Material de reanimació

2

Material d'aspiració al buit

3

Pinces

4

Xeringues

5

7

Equips d'infusió, transferència i extracció
Connectors i accessoris d'infusió, transferència i
extracció
Bosses

8

Solucions

9

Agulles

10

Catèters

6

Import s/IVA
Import a/IVA
1.358,00
1.643,18
2.750,20
3.327,74
4.463,69
5.401,06
10.172,27
12.308,44
21.803,27
26.381,97
23.191,40
156.027,24
111.710,50
6.891,81
4.908,46

28.061,59
188.792,97
135.169,71
8.339,09
5.939,23

11

Material de recollida de dades

12

Material de cures

13

Altre material sanitari
Total

24.480,97
22.854,31
1.025,17
391.637,29

29.621,97
25.349,80
1.240,46
471.577,21

Els licitadors podran presentar oferta als articles de forma individual (diferents
articles que composen el lot) o al lot sencer (tots els articles d’un mateix lot)
segons el lot, a continuació exposem la forma de presentar-se per lot:
Forma individual: Lot 1, Lot 3, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot11, Lot 12 i Lot 13.
Lot sencer: Lot 2, Lot 4, Lot 9 i Lot 10
La contractació es per a l’any 2022, i es preveu la possibilitat de pròrroga per als
exercicis 2023, 2024, 2025 i 2026.
No es preveu la revisió de preus en l’execució del contracte amb la salvetat d’allò
que pugui disposar el plec de clàusules administratives que regira els contractes
que se’n derivin.
Els preus unitaris seran qualificats com a màxims.
Cal remarcar que l’import màxim de sortida de la licitació, ha tingut en compte un
estudi de mercat previ i adquisicions prèvies.
Al tractar-se d’una contractació de tracte successiu, no caldrà la constitució de la
garantia provisional, però si la garantia definitiva que serà un 5% de l’import total
d’adjudicació sense IVA.
Es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del contracte al
Sr. Sergi Soler del BST.
Donada les característiques de la licitació, no serà necessària la constitució d’un
Comitè d’Experts.
La present licitació no admet variants ni modificacions futures
Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a
judici de valor, que es distribueixen en un 60 % i un 40 % respectivament.
La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se de
la següent forma:
Solvència econòmica: volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en
l’àmbit de l’objecte del contracte, per un import igual a 2.000,00 € per al lot 1; a
4.100,00 € per al lot 2; 6.695,00 € per al lot 3; 15.250,00 € per al lot 4; 32.700,00
€ per al lot 5; 34.780,00 € per al lot 6; 234.000,00 € per al lot 7; 167.500,00 € per
al lot 8; 10.330,00 € per al lot 9; 7.350,00 € per al lot 10; 36.700,00 € per al lot
11, 34.250,00 € per al lot 12 i 1.530,00 € per al lot 13, acreditats en els
corresponents certificats
Solvència tècnica o professional: Descripcions, catàlegs i fotografia dels productes a
subministrar, amb la corresponent documentació tècnica per cada producte i també
l'acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la relació dels principals
subministraments efectuats d’igual o semblant naturalesa durant els últims 3 anys,
amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, relacionats amb

l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els corresponents certificats sobre
aquests.
S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor
poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics
suficients per donar resposta a la demanda del BST.
No serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació empresarial
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del
quadre de característiques. En el seu defecte, es consideraran amb valors
desproporcionats o anormals les ofertes quan:
- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.
Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el
20%, s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament
als criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent
procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en
valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en
valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris
susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma
de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior
en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.
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