Resolució d’incoació d’expedient
Assumpte, contractació del Subministrament d’elements acolxats de les taules
quirúrgiques de l’Hospital Moises Broggi al Consorci Sanitari Integral
Ref. expedient d’inici: HTSUSIL1902
Fets
En data 23 d’abril de 2019 es va emetre la memòria justificativa de la Direcció;
Atesa la necessitat de contractar el Subministrament d’elements acolxats de les
taules quirúrgiques de l’Hospital Moises Broggi al Consorci Sanitari Integral;
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article de l’article 116 de la Llei, 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Resolució
Per tant resolc
Incoar l’expedient de contractació del Subministrament d’elements acolxats de
les taules quirúrgiques de l’Hospital Moises Broggi al Consorci Sanitari Integral,
mitjançant procediment simplificadissim i tramitació ordinària, a càrrec del
pressupost del centre.
Firmado
digitalmente por
CARLOS
CONSTANTE (R:
Q5856254G)
Fecha: 2019.10.17
07:59:15 +02'00'

Carlos Constante i Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE
1

Dades de la sol·licitud
Data:23/4/2019
Data prevista d’inici del subministrament:15/11/2019
Nom del sol·licitant/s: Carles Golf Ballve, gestor de Procés d’electromedicina del
Consorci Sanitari Integral.

2

Detall licitació

Centre/s destinatari:

 ܆CSI
厖

HT

 ܆ABS Collblanc

 ܆ABS La Torrassa
 ܆HDM
 ܆Centre de serveis  ܆ABS Sagrada
compartits
Familia
 ܆ABS Gaudí
 ܆Salut Pública

 ܆CAE Sant Feliu
 ܆CAE Cornellà
厔 CAE La Torrassa
 ܆Residencia
Francisco Padilla
 ܆Residència
Collblanc

Tipus de licitació:

厔

Subministrament (fungibles)

 ܆Concessió de serveis

厖

Subministraments (Inversió)

 ܆Mixt

厔

Servei

 ܆Serveis a les persones

 ܆Obra

3

Elecció del procediment

 ܆Procediment Ordinari
 ܆Obert no harmonitzat
 ܆Obert Harmonitzat
 ܆Contracte Marc
 ܆Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Públic
 ܈Simplificadissim de la Llei de Contractes del Sector Públic
 ܆Procediment Restringit ( Annex IV)
 ܆Procediment Extraordinari
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܆
܆
܆
܆

Negociat sense publicitat
Diàleg Competitiu
Licitació amb negociació
Associació per a la innovació

En el cas d’elecció d’un procediment extraordinari cal justificació.

4

Informe de necessitats ( indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

Es necessari mantenir en perfectes condicions de funcionament el conjunt de taules de
quiròfan de que disposa l’àrea quirúrgica de l’Hospital Moisès Broggi amb garanties de
seguretat pel pacient.
5

Motivació de la insuficiència de mitjans ( únicament en el cas de serveis)

6

Objecte del contracte

Descripció de l’objecte del contracte:
Subministrament d’elements acolxats de les taules quirúrgiques de l’Hospital Moises
Broggi al Consorci Sanitari Integral
Es material de pròtesis
Cal regular dipòsit del material
Té associat equips en cessió
Cal que manteniment/electromedicina intervingui
Requereix connexions específiques amb informàtica

܆
܆
܆
܈

SI
SI
SI
SI
厔 SI

܈
܈
܈
܆

NO
NO
NO
NO
厖 NO

Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte

 ܆SI

厖 NO

厔 SI

厖 NO

Serveis Implicats Diagnòstic per la Imatge

7

Determinació del preu

El preu de licitació correspon a l’actual preu contractat
Si heu marcat que NO:

a. Informar de l’increment/ decrement d’import anual ( amb i sense IVA) i el %
d’increment/decrement respecte l’import actual
No hi ha un preu de referencia anterior, es el primer cop que es compren 6 components
dels matalassos de les taules quirúrgiques de HBL. Es varen instal·lar en el any 2010
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b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació
Prospecció de mercat
8

Pressupost del contracte

Anualitats (durada del contracte)

1 mes

Pròrroga, si escau

No es preveu pròrroga

Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):
Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):
Pressupost pròrroga:

24.016,89 euros amb IVA
19.848,67 euros sense IVA
No es preveu pròrroga

Tipus d’IVA

21 %

Import IVA:

4.168,22 euros sense IVA

Percentatge de modificació, si escau

No es preveu modificació
19.848,67 euros sense IVA

Valor estimat
(pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):

 ܆SI  ܈NO

Divisió per lots
Núm. de lots: Lot únic

Lot
Lot
únic

Descripció lot

Pressupost de
licitació sense
IVA

Partida IVA

Pressupost
de licitació
amb IVA

19.848,67€

4.168,22€

24.016,89€

Elements acolxats de taules
quirúrgiques

Les propostes es poden presentar a diferents lots

 ܆SI

厖

NO

Els licitadors poden ser adjudicataris de més d’un lot

 ܆SI

厖

NO

Els imports màxims dels lots es poden superar

 ܆SI

厖

NO

Els imports màxims dels articles es poden superar

 ܆SI

厖

NO

Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer

厖 SI

܆

NO

S’accepten variants

 ܆SI

厖

NO
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En cas de no dividir en lot l’objecte del contracte es requereix justificació expressa:
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte de
subministrament d’elements acolxats de les taules quirúrgiques de l’Hospital Moises Broggi al
Consorci Sanitari Integral es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL
SECTOR PÚBLIC.
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d’obres.
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de
l’objecte del contracte, els següents:
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació
ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent
perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per
a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el
següent:
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o
documents que regeixen les contractacions.”
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte
Memòria justificativa del contracte
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els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

-

La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots
podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del
contracte.
No te sentit dividir per lots uns subministrament que nomes pot sortir del
fabricant original i en el que el criteri d’adjudicació mes important es el preu.

El fraccionament en lots podria comportar diferents terminis de lliurement per
cada producte el que faria que els equips no estiguessin en optimes condicions
de funcionament en el mateix instant i a mes no s’aprofitarien les millores de
preu per volum de la comanda.
CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del
contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i
coordinació del servei/obra/ subministrament i, a més, l’aprofitament
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la
divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

9

Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació

No es preceptiva

10 Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la
justificació.

Al tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat de l’article 159, 6) b) de
la LCSP, els licitadors queden eximits de l’acreditació de la solvència econòmica
financera i tècnica.

11 Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
Concepte
Memòria justificativa del contracte
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Preu

Termini de lliurament amb
dies naturals sobre un màxim
de 30 dies (es considerarà la
millor oferta la que oferti el
subministrament en menys
temps)
TOTAL

80

20

El criteri econòmic
es imprescindible i
Punts licitador=Oferta
el mes important
mes
per justificar la
econòmica*80/Oferta
oferta mes adient a
licitador
la sostenibilitat del
CSI
També es un criteri
primordial per tal de
Punts licitador=Millor
mantenir els equips
termini*20/Oferta
el màxim de temps
licitador
operatius.

100

12 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)
Accés a dades protegides de caràcter personal:

܆SI

܈NO

Quines?:  ܆Pacients
 ܆Administratiu

 ܆Personal
La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de
caràcter personal a les que l’adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del
compliment del contracte es regularan a l’encàrrec del tractament que s’annexarà al
mateix a la seva formalització.
13 Mostres

S’han de presentar mostres a la fase inicial?

 ܆SI

 ܈NO

Es necessitaran mostres en altre fase?

 ܆SI

 ܈NO

Es necessita demostracions?

 ܆SI

厖 NO

 ܆SI

 ܈NO

14 Visita/es al/s centre/s?

És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?
Calendari previst / instruccions concretes
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15 Documentació
S’utilitzen annexos? Si
Indicar:
Annex 1 criteris objectius
Annex 2 de documents a incorporar als sobres
Annex 3 Annex criteris adjudicació
Documents que els licitadors han d’aportar en un únic sobre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Índex
Dades complementàries (Model 1)
Declaració de confidencialitat (Model 2)
Si s’escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal
d’Empreses (Model 3)
Declaració Responsable (Model 4)
Annex 1 de criteris objectius
Documentació tècnica acreditativa dels aspectes tècnics definits al PPT

16 Altres / comentaris

Responsable del contracte:
JORDI
VIVANCOS
VEGA - DNI
(SIG)

Firmado digitalmente por JORDI
VIVANCOS VEGA - DNI
SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consorci Sanitari Integral,
2.5.4.97=VATES-Q5856254G,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=VIVANCOS VEGA - DNI
givenName=JORDI,
serialNumber=IDCES
cn=JORDI VIVANCOS VEGA - DNI
SIG)
Fecha: 2019.10.15 11:43:42 +02'00'

Jordi Vivancos Vega
Responsable d’àmbit d’infraestructures, manteniment i electromedicina del Consorci
Sanitari Integral

Memòria justificativa del contracte

7 de 7

DC/MJC/02

