Informe favorable Assessoria Jurídica Servei Català de la Salut: 16.12.2020
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PER LA CONTRACTACIÓ BASADA DEL LOT PEDIÀTRIC
DE L'ACORD MARC DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS DE TERÀPIA
RESPIRATÒRIA A DOMICILI EN L'ÀMBIT GEOGRÀFIC DE CATALUNYA (EXPEDIENT: SCS2021-97).

ATENCIÓ:
El Plec de Clàusules Administratives Particulars i els annexos que en depenen,
corresponents a l’acord marc, són d’aplicació a aquesta contractació basada.

A. Objecte
Prestació de serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit geogràfic de
Catalunya, pel que fa al lot pediàtric.
B. Dades econòmiques:
La contractació dels serveis de TRD basats en l’acord marc estaran emparades pels crèdits
pressupostaris que s’elaborin anualment.
B1. Determinació del pressupost base de licitació (contracte per dos anys): 2.406.560,60
euros
x Determinació dels costos anuals: 1.203.280,30 euros

Costos directes: 796.258,73 euros
Costos indirectes: 341.400,00 euros
Benefici empresarial: 65.621,57 euros
x Distribució de les anualitats:
Import 2021
(01/03/2021 - 31/12/2021)
1.002.733,58 €

Import 2022
1.203.280,30 €

Import 2023
(01/01/2023 - 28/02/2023)
200.546,72 €

B2. Valor estimat: 5.294.433,32 euros.
x Import corresponent a les possibles modificacions previstes (20% sobre el valor dels dos
anys de contracte): 481.312,12 euros.
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x Import de l’acord marc per 4 anys (prorrogues incloses): 4.813.121,20 euros.
B3. Determinació anual del lot: 1.203.280,30 euros
Inclou totes les Àrees Bàsiques de Catalunya i els centres prescriptors adherits a l’acord marc
i afecta a la població de 0 a 18 anys.
C. Existència de crèdit:
C1. Partida pressupostària: D/251000800/4120/0000.
C2. Expedient plurianual
C.3 Aprovació de l’acord de Govern de la despesa: 24 de novembre de 2020.
D. Termini de vigència del basat de l’acord marc:
Tindrà una durada de 2 anys a partir de la seva formalització amb possibilitat de pròrroga
anual per un màxim de 2 anys.
E. Variants:
No s’admeten variants.
F.

Tramitació de l’expedient:
Forma de tramitació: ordinària i despesa anticipada.
Procediment d’adjudicació: obert.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: si.
Nombre de sobres a presentar: tres.
x

Sobre A:

Declaració responsable en què es manifesti que les circumstàncies acreditades en
l’expedient de l’acord marc en relació a la seva capacitat de contractar amb l’Administració,
no han experimentat variació.
x

Sobre B:

Documentació corresponent als criteris susceptibles de judici de valor.
x

Sobre C:

Documentació corresponent als criteris quantificables automàticament.
G. Requisits de solvència i mitjans d’acreditació:
Documentació presentada en fase d’homologació.
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H. Aptitud per contractar:
Acreditat en fase d’homologació.
I.

Garantia provisional:
No cal garantia provisional.

J.

Garantia definitiva:
Import: 5% de l’import adjudicat (exempt d’IVA).

K. Condicions especials d’execució:
Clàusula ètica, veure clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord
Marc.
L.

Cessió del contracte:
No procedeix.

M. Revisió de preus:
No procedeix.
N. Criteris d’adjudicació de les ofertes:

Atès que l’acord marc d’aquesta contractació basada va estar aprovat amb anterioritat
a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions
econòmica i tècnica, no s’han seguit les formules proposades per aquesta directriu i

seran d’aplicació aquelles que es detallen en els criteris de valoració:
N.1 Criteris susceptibles de judici de valor que aportin un valor afegit a l’acord marc
(fins a 60 punts)
La valoració d’aquests criteris correspondrà a un comitè d’experts.
Aquests criteris d’adjudicació es detallen a continuació:
1. En l’àmbit de procediments i equipaments (fins a 20 punts)
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Accions que permetin optimitzar els procediments d’entrega i retirada dels aparells
així com aquells aspectes logístics que permetin reduir els temps de resolució de les
incidències. Es valoraran:
x

El temps de resposta dels serveis, en altes de tractament i avaries, detallant els
recursos i el temps de resposta que optimitzi el temps considerat com a requisit
mínim, en cadascuna de les teràpies de TRD (fins a 2 punts).

x

Es valorarà que l’empresa adjudicatària posi a disposició del pacient un únic
professional que realitzi les tasques d’alta de tractament i seguiment. Caldrà
presentar un document que detalli les accions i actuacions del professional
implicat (fins a 5 punts).

x

En el temps de resposta de les queixes i les reclamacions, detallant el recursos
que optimitzin els temps mitjos de resposta en cadascuna i les accions que es
realitzant

en

cada

cas,

considerant

que

la

major

part

de

les

queixes/reclamacions, poden afectar la realització dels tractaments, (equips,
material accessori, etc.) (fins a 2 punts).
x

Temps que es triga en la incorporació de nous equips i accessoris que apareguin
en el mercat en un temps no superior a un mes i altres elements que suposin una
millora en seguretat i confort pel pacient i per la realització dels serveis (sempre
acompanyats de prescripció medica (fins a 1 punt).

x

Oferta del Kit de saturometria, (rang de saturació, freqüència de pols), en els
tractaments amb CPAP o ventilació i material específic pediàtric especialment en
la ventilació mecànica i en la resta de tractaments (sempre que existeixi
prescripció mèdica) (fins a 5 punts).

x

Oferta d’equips i material accessori específic de les TRD que aportin seguretat i
confort al pacient (fins a 5 punts).

2. En l’àmbit de la seguretat i coordinació (fins a 10 punts)
Accions que permetin optimitzar els protocols i programes que permetin una detecció
precoç de signes d’alarma en pacients considerats fràgils i altres que suposin una
seguretat pels pacients de TRD. Es valoraran:
x

Protocols d’identificació precoç i actuació vers els signes d’alarma de
descompensació, en les visites de seguiment establertes en cada teràpia i en els
casos de visites a demanda, detall de programa a consensuar amb el centre
prescriptor de TRD controlant les variables de (fins a 2 punts):
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o Febre
o Dispnea
o Malestar general
o Altres símptomes que facin sospitar una reagudització del pacient.
x

Oferta d’una Aplicació (App), es valorarà que sigui una App específica i que
garanteixi el seguiment i control del tractament de TRD, que tingui capacitat
de monitorització i reuneixi les següents condicions (fins a 1 punt).
Aquesta App ha de possibilitar:
Les mesures de resultat informades pel pacient (PROM) i les mesures
d'experiència informades pel pacient (PREM) es informació validada que els
pacients completen per donar-nos una millor comprensió de com se senten
sobre la seva experiències de l'atenció que reben. Proporcionant als pacients
l'oportunitat d'usar les mesures informades (PROMs, PREMs), així com els
metges i les empreses de serveis de TRD podran utilitzar la informació per
identificar àrees per a la millora del servei i avaluar l'efectivitat de tractaments
particulars, en el lliurament beneficis de salut per als pacients, les dades que es
recullin seran lliurades al Catsalut, quan aquest ho requereixi, aportant:
o Empoderament del pacient-familiar o tutor
o Modificació d’hàbits
o Canvi de relacions i processos
o Monitorització.
o Seguiment de l’adherència terapèutica.
o Emmagatzematge 'intel·ligent' de dades.
o Satisfacció amb els serveis

x

Disposar d’uns sistemes de Registres en relació a aspectes de seguretat
clínica del pacient (p.e: lesions cutànies secundàries en l’ús de la mascareta,
i control de fugues i altres), detall dels mateixos sistemes de registre
condicionats a consensuar i amb participació activa amb el centre prescriptor
de TRD (fins a 1 punt).

x

Participació en programes de rehabilitació i fisioteràpia respiratòria en les
malalties neurodegeneratives i minoritàries amb afectació de la musculatura
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orofaringea, musculatura espiratoria i inspiratòria, detall del programa a
consensuar amb el centre prescriptor de TRD (fins a 5 punts).
x

Participació en Programes de col·laboració consensuats amb els centres de
prescripció en aspectes que millorin la continuïtat assistencial, en altes
hospitalàries coordinació amb l’Atenció Primària i en els desplaçaments dels
pacients detall del programa a consensuar amb el centre prescriptor de TRD
(fins a 1 punt).

3. En l’àmbit de l’adherència terapèutica (fins a 5 punts)
Es tindran en compte totes aquelles estratègies per a millorar l’adherència
terapèutica. Es valoraran:
x

Programes específics en pediatria i adolescència que tinguin els objectius
d’incrementar l’adherència del pacient amb TRD, quant a l’oxigenoteràpia, al
CPAP, detall dels programes a consensuar amb el centre prescriptor de TRD (fins
a 5 punts).

4. En l’àmbit de la qualitat del servei (fins a 10 punts)
Aspectes en l’àmbit de la qualitat del servei que s’orientin als pacients per fomentar
els coneixements i bon ús dels equipaments. Es valorarà:
x

Programes de millora de l’experiència del pacient pediàtric i adolescent a efectes
d’un o varis d’aquests aspectes:
o Informació comprensible (fins a 1 punt).
o Participació en la presa de decisions pacient, familiar o tutor (fins a 2 punts).
o Programa d’Educació Sanitària i canvi d’hàbits en el pacient amb SAHS,
que intervingui en diversos dels aspectes que aquí es relacionen (fins a 3
punt).
o Informació específica a els pacients, familiars o tutors, sobre la tècnica de
tractament amb pressió positiva a la via aèria i accions demostratives on
el pacient pugui tenir contacte amb l'equip (fins a 2 punt).
o Sessió de aclimatació prèvia a l'ajust del nivell de CPAP (fins a 2 punt).

5. En l’àmbit de la logística (fins a 15 punts):
Aspectes en l’àmbit de la logística que suposin un confort afegit pel pacient. Es
valoraran:
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x

Oferta del dispositiu d’avançament mandibular, en el tractament de SAHS,
segons prescripció, i sense que suposi un cost addicional pel CatSalut. Caldrà
definir com i qui realitzarà i adaptarà aquests dispositius pels pacients, sempre
sota la supervisió i actuació d’un odontòleg especialitzat en aquests tipus de
dispositius (fins a 2 punts).

x

Oferta d’elements que suposin un confort i seguretat pel pacient en el tractament
de TRD. Caldrà definir cadascun dels elements que s’ofertin (què són, quina
finalitat tenen, a quina teràpia va adreçada, etc...) (fins a 2 punts).

x

Oferta de solucions logístiques i de seguretat pels pacients que necessiten més
d’una font d’oxigen. Caldrà definir quines solucions es proposen en aquestes
situacions (fins a 6 punts)

x

Locals d’atenció ambulatòria pel que fa a la seva localització i a l’espai específic
dedicat a l’atenció al pacient, en quan als metres quadrats del centre, al confort i
a la seguretat que suposin un valor afegit al requeriments mínims exigits (fins a
3 punts).

x

Oferta de solucions logístiques pels desplaçaments dels pacients, en cotxe, en
avió i vaixell, tren, etc. (fins a 2 punts).

N.2 Criteris dels criteris quantificables de forma automàtica (fins a 40 punts)
Aquests criteris es valoraran de la següent forma
o

Oferta econòmica (veure model annex 1 Basat Acord Marc pediàtric)

o

Oferta de models d’equip (veure model annex 2 Basat Acord Marc pediàtric)

o

Disposar de magatzem/s de distribució de medicaments autoritzats per l’AEMPS de
titularitat pròpia segons l’article 2 punt 7 del Real Decret 782/2013.

o

Disposar de l’ISO 13485/2016 o equivalent

¾ La valoració de l’oferta econòmica serà de fins a 15 punts. I es valorarà de la següent forma:
x

Obtindrà la màxima puntuació, l’oferta més baixa respecte l’import de licitació per lot.
S’aplicarà la formula següent sempre i quan el percentatge de reducció de l’oferta sigui
superior al 0%, en cas que no hi hagi un percentatge de reducció de l’oferta la puntuació
serà zero:
Si x = 0,00% Æ 0 punts
Si ࢞ > 0,00% Æ s’assignen els 15 punts d’acord amb les següents formules.
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ܲ= ݏݐ݊ݑ

14,99
+ (0,01 )ݔ כ
(1 + 100 ( ݁ כെ50) )ݔ

9 On ࢞: és la rebaixa percentual de la tarifa que ha presentat l’empresa
9 On 100: és la primera constant
9 On 50: és la segona constant aplicada de forma exponencial
9 On 1: és la tercera constant
9 On 19,99, 14,99 i 0,01: són les constants d’acord amb les puntuacions màximes.
En cap cas es tindran en compte preus superiors als definits al Plec d’Especificacions d’Activitat,
Sistema de Facturació i Sistema de Pagament . En cap cas es podran superar els preus a partir
dels quals s’ha determinat l’import de l’acord marc.
¾

La valoració de l’oferta de models d’equip serà de fins a 15 punts. I es valorarà de

la següent forma segons els equips per a les sis teràpies:
La puntuació valorarà el nombre de models d’equips ofertats per cada teràpia, que compleixin
totes les especificacions de les característiques dels equips d’acord amb el que es detalla al Plec
de Requeriments Tècnics dels Aparells i que aportin un compromís o contracte per part de les
empreses fabricants en relació al subministrament dels models, tal i com es detalla en l’annex 7.
Els models que compleixen amb els criteris d’acord amb l’apartat anterior es puntuaran de la
següent manera:

Model d’equip per teràpia

Puntuació TRD en edat
pediàtrica

Concentrador estàtic

2,50

Concentrador portàtil

2,50

Tractament amb pressió
positiva continua CPAP
AutoCPAP

2,50
2,50
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Ventiladors de suport de
pressió o mixt
Ventiladors de volum o mixt

2,50
2,50

Per cadascuna de les teràpies, en cas de complir-se els requisits definits anteriorment, li serà
d’aplicació la formula següent:

Puntuació =

V x 2,50
Millor oferta

9 On V: és el nombre de models d’equips per teràpia que compleixi els dos requisits
(valoració SI/SI).
9 On 2,50: és la puntuació per cada model d’equip en edat pediàtrica que compleixi els dos
requisits (valoració SI/SI)
9 On Millor oferta: és el nombre de models d’equips per teràpia de l’oferta valorada amb
més models que compleixin els dos requisits (valoració SI/SI).
La valoració de cada oferta s’obtindrà per la suma de les puntuacions obtingudes per cadascuna
de les teràpies (fins a 15 punts).

¾ Valoració de l’oferta de magatzems autoritzats per l’AEMPS de titularitat pròpia segons
l’article 2 punt 7 del Real Decret 782/2013:
Es valorarà el nombre de magatzems de titularitat pròpia per la distribució de medicaments. El
nombre màxim de magatzems que es valorarà serà de tres. Aquests han d’estar dins del territori
de la comunitat autònoma de Catalunya o a una distancia de fins a 75 km per carretera del seu
perímetre.
La puntuació serà de fins a 5 punts, i es valorarà de la següent forma:


Un magatzem= 1 punt



Dos magatzems= 3 punts



Tres magatzems= 5 punts
9/14

Informe favorable Assessoria Jurídica Servei Català de la Salut: 16.12.2020

¾

Valoració de la disposició de la certificació de l’ISO 13485/2016 o equivalent, sistema de
gestió de la qualitat en la neteja i desinfecció en la reutilització dels dispositius i equips
mèdics específics de les TRD (serà de 5 punts).

O. Altra documentació a presentar pels licitadors a afegir en el sobre B:
Documentació d’obligat compliment definida en el Plec de Requeriments Tècnics dels
Aparells.
P. Òrgan de contractació:
Director del Servei Català de la Salut, en virtut de l’article 17.1f de la Llei 15/1990, de 9 de
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
Q. Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat:
Correspondrà a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
R. Responsable del basat de l’acord marc:
El director/a de l’Àrea d’Atenció Sanitària exercirà les funcions descrites en la clàusula 22.1
del PCAP per tal de vetllar perquè s’assoleixin els objectius inicialment plantejats.

S. Mesa de contractació:
La Mesa de contractació es determinarà mitjançant Resolució del director i es publicarà al
perfil del contractant.
T.

Comitè d’experts:
- Antonio Moreno (Cap de Secció de Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron)
- Martí Pons (Consultor PICU. Pediatric Home Ventilation Programme de l’Hospital Sant
Joan de Déu d’Esplugues)
- Alba Torrent (Metge adjunt de Pneumòloga Pediatra de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron)
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U. Subcontractació:
Els serveis contractats seran prestats per l’empresa adjudicatària, però s’admetrà la
subcontractació en els termes que s’estableixen a continuació:
• Alta de tractament:
- Dipositar o lliurar l’equip i accessoris a casa del pacient, o en els centres d’atenció
ambulatòria
• Call center:
- Rebuda d’avisos, d’altes de tractament, de baixes
• Baixa de tractament:
- Recollida dels equips i accessoris
V. Programa de treball:
No s’escau.
W. Modificació:
Al llarg de la vigència de l’acord marc, atenent a directrius de la planificació sanitària i/o de
variacions poblacionals o per l’atenció de tractaments de patologies que afecten a l’aparell
respiratori que actualment no estan identificades com a tal; en aquests casos caldrà estudiar
l’impacte i la població a la que afecta per justificar la variació de la contractació, els respectius
òrgans de contractació podran modificar els seus contractes basats amb el límit del 20% del
valor del lot.
D’acord amb l’establert a la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es preveu l’eventual
modificació del contracte amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària, que
s’entenen fetes per raons d’interès públic.
X. Penalitats per incompliment contractual:
D’acord amb allò estipulat en la clàusula 56 del PCAP i a l’annex 3.
Y. Facturació electrònica:
La facturació del serveis contractats mitjançant les licitacions basades de l’acord marc es
regiran pels plecs que es defineixin a l’hora de fer els contractes derivats i per la clàusula 54
del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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La facturació s’haurà d’emetre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma e.Fact
donant compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable de Factures al Sector Públic i l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre,
sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya.
Les factures hauran d’incloure necessàriament el número d’expedient de contractació en el
camp FileReference, i hauran de mantenir exactament el mateix format del número que
s’indica en el Plec d’Especificacions d’Activitat, Sistema de Facturació i Sistema de Pagament.
Z.

Mesures de seguretat i salut en el treball:
D’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de Contractació
Pública, les mesures de seguretat i sanitàries que es requereixen per a poder executar el
contracte correctament són les que consten a les “Recomanacions per a empreses i persones
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte
del coronavirus SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel Consell de Relacions
Laborals de Catalunya. es detallen a continuació les que són més específiques per l’execució
del contracte:
- En els centres d’atenció ambulatòria, col·locació d’infografia informativa a l’entrada del
centre, que sigui visible per les persones usuaris, sobre les mesures de prevenció i control
de la infecció per la Covid-19.
- Identificació de les vies d’únic sentit per les entrades i sortides dels centres, per tal de
garantir la distància de seguretat mínima entre persones d’1,5 a 2 metres. Si hi ha més
d’una via d’accés al centre, cal identificar una única via d’entrada i una altra de sortida.
- Confecció de les agendes d’activitat perquè el número de persones que hi hagi en
l’establiment sigui el mínim imprescindible.
- Utilitzar envans per separar els espais de seguretat entre persones, habilitar espais
comuns, com per exemple sales d’espera per guanyar espais de tractament sempre que la
ventilació sigui l’adequada.
- Disposar de mampares o elements físics en els taulells de recepció per protegir el personal
del contacte directe amb els usuaris.
- Posar marques per delimitar la distància d’1,5 metres, entre les persones i el personal
administratiu.
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- Disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic desinfectants com a mínim a l’entrada de
l’establiment i en diferents punts de les sales de tractament.
- Proporcionar als pacients bosses o contenidors preferentment reutilitzables perquè hi
puguin posar els seus objectes personals (telèfons, carteres, etc.) el temps que duri la
sessió.
- Eliminació de tot el material no imprescindible dels diferents espais del centre per evitar
fonts de contagi (revistes, objectes de guarniment, elements de propaganda, cortines, etc.).
- Mantenir una correcta ventilació dels espais. En iniciar la posada en marxa dels equips de
refrigeració és recomanable canviar els diferents filtres de les unitats de ventilació i dels
equips de tractament de l'aire.
- No utilitzar aparells assecadors d’aire i substituir-los per paper autodispensable.
- En cas que els centres tinguin dispensadors d’aigua potable, cal inhabilitar-los.
- Extremar les mesures d'higiene i de desinfecció de les consultes. La neteja dels espais
comuns s’ha de fer com a mínim 2 cops al dia, i una d'elles, al final de la jornada.
- Utilització de paper i talles d’un sol ús per a les lliteres de tractament.
- Evitar l’ús dels vestidors i lavabos dels centres ambulatoris, llevat que sigui imprescindible.
En cas que ho sigui, cal mantenir una neteja després del seu ús de sanitaris, aixetes i
manetes.
- Utilitzar material d’un sol ús. El material compartit necessari per a cada sessió de
tractament cal desinfectar-lo després de cada ús i abans que sigui utilitzat per un altre
usuari.
- Per això, cal adaptar la durada de la sessió i les agendes tenint en compte el temps que
cal utilitzar per a la desinfecció. El material de neteja ha d’estar homologat per la seva
capacitat d’eliminació del virus.
- Els equips de protecció personal, s’hauran de disposar tant en es centres d’atenció
ambulatòria com en l’atenció de la resta de teràpies a domicili.
- On no s’atenen pacients amb COVID-19, es poden retirar en doble bossa de plàstic d’ús
domèstic. Les bosses/contenidors que continguin els residus han de quedar al lloc designat
a aquest efecte, que ha de romandre tancat fins que, segons el procediment de gestió de
residus del centre, es porti a terme la retirada.
- Ús d’EPIs per risc de contacte i gotes:


Bata de màniga llarga



Mascareta quirúrgica si es pot mantenir una distància superior a 2 metres o
si el pacient també du mascareta quirúrgica. En cas que el pacient es
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consideri sospitós de COVID-19 i no vagi protegit, caldrà fer servir una
mascareta de protecció FFP2.


Guants d’un sol ús

- Ús d’EPIs per risc d’esquitxades:


Mascareta de protecció FFP2 o FFP3



Protecció ocular ajustada de muntura integral o protector facial complert



Guants d’un sol ús



Bata de màniga llarga impermeable o resistent a la penetració de líquids (si
la bata no és impermeable i es preveu que es produeixin esquitxades de
sang i altres fluids corporals, cal afegir un davantal de plàstic i manegots).
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