MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 32 SUPORTS PC
I TECLAT DESTINATS A L'ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT ANNEX AL PARC SANITARI
PERE VIRGILI EN RESPOSTA A L'EPIDÈMIA DEL SARS-COV-2.PER AL SERVEI CATALÀ
DE LA SALUT
EXPEDIENT SCS-2020-141
1. Necessitats a satisfer
En el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, i per tal de dotar l’edifici
hospitalari polivalent annex al Parc Sanitari Pere Virgili de l’equipament necessari, es fa
indispensable la contractació de 32 suports per a PC i teclat, per un import total de 42.592,00 €,
IVA inclòs.
La situació d’emergència creada per la fase d’expansió del SAR-CoV-2, la prolongació de la
pandèmia i l’existència de rebrots obliguen a adquirir aquests suports per a PC i teclat, que es
detallen al plec de prescripcions tècniques, per tal d’equipar el nou edifici hospitalari polivalent
annex al Parc Sanitari Pere Virgili i de garantir la qualitat i eficiència de l’activitat assistencial i la
seguretat en el tractament dels pacients del centre.
2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el Subministrament de 32 suports PC i teclat destinats a l'espai
hospitalari polivalent annex al Parc Sanitari Pere Virgili en resposta a l'epidèmia del SARS-CoV2.
Codi CPV: 30237260-9
3. Existència de Lots
☒ No, la licitació no es dividirà en Lots, d’acord amb l’informe justificatiu que obra a l’expedient,
atesa la naturalesa i característiques d’aquesta contractació, no procedeix la distribució en lots.
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost de la licitació és el que es fa constar a continuació:
Valor estimat del contracte: 35.200,00 euros (sense IVA)
Pressupost base de licitació: 42.592,00 euros (IVA 21% inclòs)
5. Existència de crèdit
Partida pressupostària

Import

Exercici pressupostari

D/640000101/4121/0000

42.592,00€

2021

Tramitació anticipada de l’expedient:
☐ Si
☒ No

6. Preu del contracte
☒ Preu unitari
☐ Preu a tant alçat
7. Termini d’execució i lloc de lliurament
El termini d’execució del contracte serà: dos (2) mesos.
Lloc d’entrega: Espai hospitalari polivalent del Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona
8. Facturació i recepció
☐ Parcial
☐ Final
☐ Acta de recepció
☒ Albarà d’entrega
9. Pròrrogues i data d’inici
Possibilitat de pròrroga de contracte:
☐ Si
☒ No
La data d’inici del contracte serà:
☐ Data concreta.
☒ L’endemà de la formalització del contracte.
10. Admissió de millores i/o variants:
• Admissió de Millores:
☐ S’admeten
☒ No s’admeten
• Admissió de Variants:
☐ S’admeten
☒ No s’admeten
11. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Procediment: Obert simplificat, regulat a l’article 159 de la LCSP.
Forma de tramitació: no harmonitzada, urgent
12. Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació
• Solvència econòmica i financera:
- Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals.
En cas que no es desprengui del RELI o del ROLECE, l’empresa proposada com a adjudicatària
haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a requeriment de la Mesa de
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contractacions mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponent al darrer exercici que
tingui l’obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari
està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar
inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
• Solvència tècnica:
- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, import acumulat mínim
d’una vegada el valor estimat de contracte en subministraments d’igual o similar naturalesa al
que són objecte de la licitació realitzats durant els darrers 3 anys, que inclogui que inclogui un
mínim de dos subministraments.
- Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, disponibilitat de personal tècnic o
unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, per a l’execució del contracte, especialment
els encarregats del control de qualitat.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica a
requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels següents documents:
Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, dels principals
subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates, acompanyada dels
corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import
13. Criteris d’adjudicació
Vista la necessitat a satisfer mitjançant el procediment de contractació que es vol promoure, i de
conformitat amb l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació.
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (15 punts):
En la fitxa tècnica es defineixen d’una banda els requeriments tècnics d’obligat compliment que
els productes oferts hauran de complir; així mateix, es defineixen els elements que seran objecte
de valoració i la seva ponderació/puntuació màxima.
L’incompliment d’un requeriment tècnic d’obligat compliment serà causa d’exclusió de la licitació.
Els elements a valorar versaran sobre:
Suport PC i teclat (fins a 15 punts)
1.1. Característiques tècniques fins a 15 punts.
A cadascuna de les valoracions obtingudes en els criteris i subcriteris recollits en la fitxa tècnica
s’aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d’obtenir la puntuació total de
cada licitador:
𝑃𝑜𝑝= P × 𝑉𝑇𝑜𝑝/𝑉𝑇𝑚𝑣
On:
𝑃𝑜𝑝 = puntuació de l’oferta a puntuar
P = puntuació del criteri
𝑉𝑇𝑜𝑝 = valoració tècnica de l’oferta que es puntua
𝑉𝑇𝑚𝑣 = valoració tècnica de l’oferta millor valorada
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Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun
dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com
a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula
esmentada.
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques (60 punts):
a. Oferta econòmica (fins a 40 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. S’entendran
inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat
l’IVA)
Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

𝑃𝑣 = [ 1 − (

𝑂𝑣−𝑂𝑚
1
) (𝑉𝑃)
𝐼𝑙

] ×𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov = Oferta a valorar
Om
=
Oferta
millor
(més
econòmica)
Il= Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1,5
P = Punts criteri econòmic: 40
b. Anys de garantia (fins a 5 punts)
S’assignaran 0,5 punts per cada sis mesos addicionals al termini mínim obligatori de 2 anys
c. Termini de lliurament (fins a 15 punts)
- Si el termini de lliurament és inferior a 10 dies laborables (inclòs) s’atorgaran 15 punts.
- Si el termini de lliurament és entre 11 i 15 dies laborables (inclòs) s’atorgaran 8 punts.
- Si el termini de lliurament és entre 16 i 30 dies laborables (inclòs) s’atorgaran 4 punts.
- Si el termini de lliurament és superior a 30 dies laborables s’atorgarà 0 punts.

En cas d’incompliment del termini proposat per causes imputables a l’empresa contractista el
CatSalut podrà optar per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar una
penalitat diària en la proporció de 0’60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, sense
IVA, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
☐ Si
☒ No
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Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP
respecte dels criteris d’adjudicació que permeten contractar un subministrament de qualitat. Tots
els criteris de valoració, basats en una relació qualitat-preu, estan vinculats a l’objecte del
contracte i permeten mantenir condicions de competència efectiva.
14. Contingut de les proposicions
- Sobre A:
- Declaració responsable degudament emplenada i signada digitalment.
- Fitxer d’Excel annex B. Caldrà emplenar el primer full del fitxer (annex B), i la fitxa tècnica
corresponent.
- Restant documentació que integra l’oferta tècnica, d’acord amb allò requerit a la fitxa tècnica i
al plec de prescripcions tècniques
- Sobre B:
- Fitxer d’Excel annex C.
15. Mostres
☐ Si
☒ No
16. Visita a les instal·lacions
☐ Si
☒ No
Es convocarà la reunió mitjançant el perfil del contractant.
17. Reunió informativa
☐ Si
☒ No
Es convocarà la reunió mitjançant el perfil del contractant.
18. Modificació del contracte
☒ No es preveuen modificacions.
☐ Modificacions previstes:
19. Cessió
☒ Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
☐ No es permet la cessió
20. Subcontractació
☒ Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no
siguin considerades obligacions essencials, no accessòries, i que hauran de ser executades
directament pel contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte
revesteix la qualitat d’essencials que hagin d’efectuar-se directament pel contractista i, per tant,
podran ser subcontractades.
☐ No s’admet la subcontractació
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21. Revisió de preus:
☐ Si
☒ No
22. Termini de garantia
2 anys
23. Programa de treball
☐ Si
☒ No
24. Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal
☐ Si
☒ No
25. Identificació de les persones que intervenen al procediment
Persona que signarà l’informe de tècnic de valoració de les ofertes: Teresa Altadill Colominas,
Tècnic de la Unitat d’Equipaments de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
26. Responsable del contracte
El cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni

Ivan Planas i Miret
Director de l’Àrea Econòmica

Martí Ballart i Torras
Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
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