Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 20/515

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MANTENIMENT
PROGRAMARI PACS i RIS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I SANT PAU I A LA FUNDACIÓ PUIGVERT
EXPEDIENT.- OBE 20/515

1

NECESSITATS A SATISFER

Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestació de
serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de Catalunya.
Per a dur a terme aquesta missió, la FGS necessita realitzar proves de diagnòstic per la imatge i utilitzarne els resultats. Aquestes proves requereixen de sistemes d’informació que en gestionin la logística i la
coordinació amb els altres serveis, així com de sistemes que emmagatzemin els resultats i en facilitin la
consulta pels professionals.
L’hospital ja disposa d’un sistema en ús que s’utilitza de manera compartida amb la Fundació Puigvert.
Aquest sistema requereix la renovació del manteniment de programari (suport i evolució proporcionats
pel fabricant del programari) i serveis de suport in-situ.
El contracte pot considerar-se com a mixt ja que conté prestacions corresponents a diferents classes, de
subministres i serveis (veure el glossari que consta com a Annex I del PPT). No obstant, les normes que
regiran l’adjudicació seran les dels contractes de subministrament atès que el valor econòmic del
manteniment de les llicències és superior al dels serveis inclosos.
Pel que fa a la justificació de la insuficiència de mitjans de la part corresponent a les prestacions de
serveis, cal dir que els serveis inclosos requereixen un nivell d’especialització, de coneixement del
producte concret, i de vinculació amb el fabricant del producte molt alts, de manera que ni seria efectiu
fer-ho amb personal intern ni la FGS disposa dels mitjans propis per realitzar-ho.
Això és, cal contractar el manteniment del programari PACS i RIS en ús a l’hospital.

2

OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre’n la seva satisfacció, és per això que, en el
present cas, l’objecte és la contractació del manteniment (suport i evolució proporcionats pel fabricant
del programari) i serveis de suport in-situ del programari PACS i RIS (Picture Archiving and
Communication System - Radiology Information System) de manera conjunta per a la Fundació de
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS) i la Fundació Puigvert (en
endavant, FP) per a dur a terme un correcte tractament de la informació associada a les proves
radiològiques que es practiquen als pacients que assisteixen als centres.
Cessió equips:
L’objecte del contracte NO inclou la cessió d’equips.

Licitació conjunta:
Aquesta és una licitació conjunta de la FGS i la FP a l’empara de l’apartat 2.5 de la Disposició Addicional
Segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic.

Codi CPV:
48180000-3 Paquetes de software medico
72260000-5 Servicios relacionados con el software

Tramitació de l’expedient d’acord amb l’article 119 de la LCSP
La Disposició addicional cinquena del DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i
altres de complementàries (en endavant DLlei 11/2020), estableix el següent;

1. Es declaren de tramitació urgent els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la
tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la
declaració de l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per
garantir la continuïtat dels serveis públics essencials.

En especial, es declaren de tramitació urgent els de serveis de manteniment i obres de carreteres i vies
de transport per carretera, ferroviari i ports i altres vies els de l'àmbit de la salut i sanitaris, els de
serveis socials i d'atenció a les persones i tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè
responguin a una necessitat inajornable o l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons
d'interès públic.

Doncs bé, aplicat al present cas es demostra el següent;
El present expedient no s’ha pogut iniciar en termini com a conseqüència de la declaració de
l’estat d’alarma, el que s’acredita atès que apareix dintre de la contractació programada de la
Fundació en el primer trimestre de 2020.

És un contracte que busca satisfer necessitats de l’àmbit de la salut i sanitaris, vist el seu
objecte.

L’adjudicació del present contracte respon a una necessitat inajornable o la seva adjudicació és
necessària accelerar per raons d’interès públic.

Dit això, s’acredita que concorre una o vàries de les causes habilitants per poder aplicar la disposició
addicional transcrita i atès això, SE SOL·LICITA la tramitació de l’expedient mitjançant el procediment
d’urgència previst a l’article 119 de la LCSP, d’acord amb la disposició addicional cinquena del DLlei
11/2020.
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3

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat tècnica
que busca obtenir la millor relació qualitat - preu.
Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació.

3.1

Criteris d’avaluació mitjançant fórmules automàtiques: 100 punts

Criteri de valoració

Puntuació
màxima

Valoració econòmica
Import econòmic de la proposta
Aquesta puntuació es calcularà aplicant la fórmula:
(1-((Ox-Om)/Il)) * P
on:
Ox: es refereix a l'oferta avaluada
Om: es refereix a l'oferta millor
Il: es refereix a l'import màxim de licitació
P: es refereix a la puntuació de l'apartat
Preu hora de tècnic especialista en cas d’ampliar necessitats evolutives de la solució
La puntuació es calcularà aplicant la fórmula:
(1-((Ox-Om)/Il)) * P
on:
Ox: es refereix a l'oferta avaluada
Om: es refereix a l'oferta millor
Il: es refereix al preu màxim permès
P: es refereix a la puntuació de l'apartat
El preu màxim de l’hora de tècnic especialista es fixa en 70€ iva exclòs.
Disposar de tècnics certificats en PACS/RIS Agfa pel fabricant de software, amb una
experiència mínima de 5 anys.
o S’haurà d’acreditar amb la presentació de certificats vigents.
o 3 tècnics: 10 punts
o 2 tècnics: 5 punts
o 1 tècnic: 1 punt.

89

1

10

En el càlcul de les puntuacions de valoració econòmica s’han utilitzat els criteris definits en la directriu
1/2020, utilitzant el factor de ponderació ordinari 1.
En el càlcul de les puntuacions qualitatives s’utilitzarà el mecanisme de valoració establert en la Directriu 1/2020
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de
Contractació Pública (en endavant, Directriu 1/2020), aplicant al resultat de la valoració la fórmula P = Pm x Vo/Vm,
on Vm és la valoració de la millor oferta, Vo és la valoració de la oferta a puntuar, Pm és la puntuació màxima del
criteri i P la puntuació resultant; sempre que com a mínim una de les ofertes superi el llindar mínim establert. El
llindar mínim s’estableix en el 50% per a tots els criteris. Si cap oferta no supera el llindar llavors P serà directament
Vo.

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha d’emplenar
correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.
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Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:
Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les
següents directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP:
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (entre el 76% i el 100% de la puntuació
qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la mitjana
del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (entre el 66% i el 75% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 30% de
la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (entre el 50 i fins el 65% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 35% de
la mitjana del total de les ofertes

Aquest criteri s’utilitzarà en la valoració del “Import econòmic de la proposta” i en la valoració del “Preu
hora de tècnic especialista en cas d’ampliar necessitats evolutives de la solució”

Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant,
s’exclouran del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:
 Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.
 Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).
Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte
dels criteris d’adjudicació que permeten contractar un servei de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris
vinculats a l’objecte del contracte que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests
criteris es basen en una relació qualitat-preu.
Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa
finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, quin servei es proposa i com es
prestarà, adaptant-se concretament a les condicions específiques de funcionament de la FGS i de la FP.
D’una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que millor respongui a les
necessitats ja descrites de la FGS i de la FP. D’altra banda, els criteris econòmics tenen com a finalitat
identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.
Concretament, pel que fa a la valoració de l’experiència del personal com a criteri d’adjudicació (10
punts d’un total de 100), es determina que es tracta d’un criteri qualitatiu que és necessari per a poder
determinar quina és l’oferta que millor satisfà les necessitats ja descrites de la FGS per al present
expedient de contractació. Específicament, els 10 punts assignats per l’experiència del personal es
determinen com un criteri d’adjudicació atès que en el present cas compleix amb les dos condicions
necessàries per a fer-ho: (1) que el personal mencionat en els plecs és l’encarregat de l’execució efectiva
del contracte, és a dir, que els perfils professionals encarregats de l’execució del contracte tenen una
experiència que es considera rellevant als efectes d’aquesta execució i; (2) que la qualitat, això és, les
condicions particulars, d’aquests pot afectar de manera significativa a l’execució del contracte atès la
seva complexitat en la implantació. En tot cas, queda motivada la proporcionalitat del criteri (10 punts)
amb la seva relació amb l’objecte del contracte.
Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS
-

Admissió de Millores:

S’admeten.
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No s’admeten.
-

Admissió de Variants:

S’admeten.
No s’admeten.

4

EXISTENCIA DE LOTS
Sí.
No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

Aquesta contractació inclou tots els elements necessaris per al manteniment de la solució. Els diferents
components de la solució estan estretament vinculats entre ells, de manera que cal contractar-los com
un conjunt integrat de forma que proporciona solució a les necessitats esmentades.
És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al
Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant s’afirma que l’òrgan de
contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi “hacer la ejecución del contrato
excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los
diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la
ejecución adecuada del contrato”.

5

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte serà de 5 anys, sense possibilitat de pròrroga.
La data d’inici del contracte serà el dia següent al de la seva formalització.

6

SUBCONTRACTACIÓ

Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel contractista principal.
Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la qualitat de “tasques crítiques” i,
per tant, podran ser subcontractades.
No s’admet la subcontractació.

7

SUBROGACIÓ
Sí.
No.

8

CESSIÓ
Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No.
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9

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes.

La proposta inclou un conjunt d’hores de tècnic especialista a dedicar a feines d’administració de segon i
tercer nivell, a petites tasques evolutives, i en general al pla evolutiu de la solució, segons es dimensiona
en l’apartat “característiques tècniques” del PPT.
S’ha previst la possible necessitat de tasques d’administració addicionals a les previstes.
Aquesta possible necessitat addicional derivaria de causes no previsibles a priori, com serien canvis
organitzatius a l’hospital, modificacions de procediments de treball, canvis d’equipament, canvis
significatius en el volum d’activitat, i similars.
L’abast en cap cas no superarà els límits indicats en el pressupost de la licitació.
Per aquest motiu es demana als licitadors la presentació d’un preu/hora tècnic especialista per a
possibles necessitats addicionals i que es puntua com a criteri objectiu.
El procediment de modificació, és el següent:
1. Informe tècnic-jurídic en el que es reculli la causa i les condicions de la modificació.
2. Compareixença de l’adjudicatari acceptant les noves condicions d’execució.
3. Notificació de l’acord de modificació i la publicació del mateix.
4. La modificació produirà efectes, transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva formalització. I la
implantació tècnica de la modificació, haurà de dur-se a terme en un termini màxim d’implantació
de 15 dies hàbils a comptar des de la data que la modificació pugui produir efectes, d’acord amb
allò establert al precedent paràgraf.
En tot cas, si derivat de la modificació contractual s’ampliés o reduís el preu del contracte, es reajustarà la
garantia definitiva presentada per tal d’adaptar-la al contracte modificat.

10 ALTRES COSTOS
Primes o pagaments als candidats o licitadors.
Revisió de preus.
Altres.

11 PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT
D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:
Pressupost iva exclòs

Import total

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

FGS - Subministraments

341.320,00 €

68.264,00 €

68.264,00 €

68.264,00 €

68.264,00 €

68.264,00 €

FGS - Serveis

261.280,00 €

52.256,00 €

52.256,00 €

52.256,00 €

52.256,00 €

52.256,00 €

FP - Subministraments

117.480,00 €

23.496,00 €

23.496,00 €

23.496,00 €

23.496,00 €

23.496,00 €

65.320,00 €

13.064,00 €

13.064,00 €

13.064,00 €

13.064,00 €

13.064,00 €

FGS - Pressupost base

602.600,00 €

120.520,00 €

120.520,00 €

120.520,00 €

120.520,00 €

120.520,00 €

FP - Pressupost base

182.800,00 €

36.560,00 €

36.560,00 €

36.560,00 €

36.560,00 €

36.560,00 €

Pressupost base de licitació

785.400,00 €

FP - Serveis
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% previst en modificació
Pròrroga

157.080,00 €
0,00 €

VE del contracte
(PB+modificació+pròrroga)
Pressupost iva inclòs

942.480,00 €

Import total

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

FGS - Subministraments

412.997,20 €

82.599,44 €

82.599,44 €

82.599,44 €

82.599,44 €

82.599,44 €

FGS - Serveis

316.148,80 €

63.229,76 €

63.229,76 €

63.229,76 €

63.229,76 €

63.229,76 €

FP - Subministraments

142.150,80 €

28.430,16 €

28.430,16 €

28.430,16 €

28.430,16 €

28.430,16 €

79.037,20 €

15.807,44 €

15.807,44 €

15.807,44 €

15.807,44 €

15.807,44 €

FGS - Pressupost base

729.146,00 €

145.829,20 €

145.829,20 €

145.829,20 €

145.829,20 €

145.829,20 €

FP - Pressupost base

221.188,00 €

44.237,60 €

44.237,60 €

44.237,60 €

44.237,60 €

44.237,60 €

Pressupost base de licitació

950.334,00 €

% previst en modificació

190.066,80 €

FP - Serveis

Pròrroga

0,00 €

VE del contracte
(PB+modificació+pròrroga)

1.140.400,80 €

El pressupost de la licitació s’ha calculat tenint en compte:






En primer lloc, els contractes adjudicats per la FGS i la FP durant els últims anys que tinguin la
mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del present expedient de
contractació.
En segon lloc, s’ha tingut en compte si, durant el termini d’execució dels contractes
referenciats, no s’ha detectat cap incidència pel que fa al preu establert i, per tant, aquest s’ha
executat correctament.
Posteriorment, s’ha procedit a realitzar un estudi de preus de mercat per detectar si, a
l’actualitat, ha variat el preu. Aquest estudi de preus de mercat s’ha realitzat: (I) a través de
l’eina de gestió per aquesta Fundació, aquesta és, la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya i; (II) en virtut de preus que altres entitats públiques o del sector
públic de característiques semblants a les de la Fundació tenen contractats actualment per
tipus de productes similars.

El pressupost base de licitació s’ha de desglossar de la següent manera:
-cost directe:
a) costos de personal: 30% en funció del Conveni Col·lectiu aplicable al sector de referencia i
que és el conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i d’opinió
pública (en les que s’inclouen les empreses de serveis d’informàtica).
b) costos de subministraments: 50% (aproximadament).
-cost indirecte:
a) benefici industrial: 6% (aproximadament).
b) despeses generals: 14% (aproximadament).

12 PREU DEL CONTRACTE
Preus unitaris: per a possible modificacions contractuals.
Preu a tant alçat: per al preu del contracte.
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13 FACTURACIÓ
La facturació del contracte serà trimestral, a període vençut.
El preu de les diferents factures serà el mateix durant els 5 anys de contracte, resultat de dividir el preu
d’adjudicació entre el nombre de períodes de facturació.
No s’ha previst pagament per objectius.
En cas de modificació contractual la facturació continuarà trimestral, ajustada als canvis contractats.
El repartiment entre la FGS i la FP del cost del preu final d’adjudicació mantindrà la mateixa proporció
explicitada en els pressuposts màxims indicats en aquest document per a cadascuna de les empreses.
La facturació serà directa del contractista a cadascuna de les entitats FGS i FP.

14 PENALITATS PER INCOMPLIMENT
En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, tant la FGS
com la FP, podran imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d’adjudicació, i la
reiteració de l’incompliment podrà produir la resolució del Contracte. Veure en el punt 3.12.10 del PPT
el detall sobre la imposició de penalitats per l’incompliment dels acords de nivell de servei.

El descompte es podrà fer mitjançant abonament en la següent factura, transferència de l’import de la
penalització i/o subministrament de material per l’import de la penalització. En el cas que, l'aplicació de
les penalitats no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar, en cas
d'haver-se previst i en la part que no quedi coberta, a la garantia definitiva constituïda d'acord amb el
Plec.
El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de perjudici,
perillositat i/o reiteració. En cas de que l’incompliment es consideri que ha produït un perjudici molt
greu a la FGS, es podrà instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la resolució en aplicació d’allò
previst en el present apartat, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantia en concepte
d’indemnització.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la FGS i/o la FP per tal de proveirse del servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l’aplicació de penalitats.
S’entén per sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la FGS i/o la FP.
En la tramitació de l’expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la motivació
corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de perjudici, perillositat
i/o reiteració en cada cas.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o en la persona que delegui, que serà
adoptat a proposta del responsable del contracte.
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s’han
d’abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient per cobrir la totalitat
del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva constituïda d’acord amb la clàusula 16
del Plec, en la part que no quedi coberta.
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15 TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista:
Sí, la finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l’execució
del contracte i perquè l’objecte d’aquest així ho requereix.
No.
L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de
protecció de dades i més concretament al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals.
Si per a l’execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de caràcter
personal, es comprometrà a signar, quan així li ho requereixin la FGS o la FP, els compromisos de
protecció de dades que corresponguin.

16 OBSERVACIONS
16.1 Solvència tècnica
Per garantir la solvència tècnica als licitadors se’ls demana les següents certificacions vigents:
 Haver executat contractes amb el mateix objecte que aquest, (entenent pel mateix objecte
el manteniment del mateix programari concret), efectuats durant els tres últims exercicis
fiscals, indicant-se el seu import, dates i destinació pública o privada, el sumatori dels quals
haurà de donar un mínim igual o superior al pressupost de licitació. En el/s contracte/s per
acreditar aquesta solvència ha de figurar l’objecte que es licita i l’import
adjudicat/contractat.

16.2 Format de presentació del Sobre B
Es requereix:
 Confirmació de l’acceptació de tots els requeriments de la licitació.


El licitador inclourà declaració de l’import total de la proposta, que serà igual o inferior al
pressupost de licitació.




El preu total presentat inclourà el manteniment i serveis de tot el període contractat.

La proposta econòmica inclourà informació dels preus unitaris i nombre d’elements
inclosos que sumen el valor del total de la proposta.


Quedarà clarament diferenciat els costos associats a les diferents llicències de
programari, i els serveis del licitador (instal·lació, configuració, suport,
manteniment...).



Pel que fa als serveis del licitador cal diferenciar clarament els imports associats als
treballs inicials de posada en funcionament de la instal·lació dels treballs posteriors
de manteniment i suport.



Es diferenciarà clarament la partida de manteniment per a cadascun dels anys
contractats.
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La suma dels preus unitaris aplicada al dimensionament presentat pel licitador haurà
de coincidir amb l’import del valor total de la seva proposta. Aquesta suma no inclou
el preu d’hora especialista per a possibles ampliacions de necessitats.



Els preus unitaris que sumen el preu total del contracte no seran objecte de
valoració. Únicament es valorarà el preu global.



El licitador inclourà en la proposta la resta d’informació a valorar mitjançant fórmules
automàtiques, segons s’indica en l’apartat “criteris d’adjudicació”.



Veure excel de presentació obligatòria del sobre B.



Veure annex de lliurament obligatori.
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