Resolució d’incoació d’expedient
Assumpte, contractació del Subministrament de material d’incontinència
necessari per a la correcta prestació assistencial per a tots els centres del
Consorci Sanitari Integral
Ref. expedient d’inici: CSI2021079
Fets
En data 10 de setembre de 2021 es va emetre la memòria justificativa de la
Direcció;
Atesa la necessitat de contractar el Subministrament de material d’incontinència
necessari per a la correcta prestació assistencial per a tots els centres del
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 de material
d’incontinència necessari per a la correcta prestació assistencial per a tots els
centres del Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, a càrrec del pressupost del centre.

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: 10 de Setembre de 2021
Data prevista d’inici del subministrament: 1 de febrer de 2022
Nom del sol·licitant/s i càrrec: Eduard López, Director de gestió del Consorci Sanitari
Integral i Dr. Daniel Rodríguez, Director centre Hospital Dos de Maig

2

Detall licitació

Centre/s destinatari:
☒
☐
☐
☐

CSI
HT
HDM
Centre de
compartits

☐ ABS Collblanc
☐ ABS La Torrassa
serveis ☐ ABS Sagrada Familia
☐ ABS Gaudí
☐ Salut Pública

☐ CAE Sant Feliu
☐ CAE Cornellà
☐ CAE La Torrassa
☐ Residencia Francisco
Padilla
☐ Residència Collblanc

Tipus de licitació:

☒
☐
☐
☐
3

Subministrament (fungibles)
Subministraments (Inversió)
Servei
Obra

☐ Concessió de serveis
☐ Mixt
☐ Serveis a les persones

Elecció del procediment

☐ Procediment Ordinari
☐ Obert no harmonitzat
☒ Obert Harmonitzat
☐ Acord 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
☐ Negociat sense publicitat
☐ Diàleg Competitiu
☐ Licitació amb negociació
☐ Associació per a la innovació
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4

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

Subministrament de material d’incontinència necessari per a la correcta prestació
assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.
Lot

Codi
material

Descripció material

1

3432 BOLQUER ANAT.1100ml SOCISANITARI

2

6473 BOLQUER ANATOM. 1200ml

Quantitat
anual (UN)

2.061
397.048

3

42549 BOLQUER INFANTIL 3-5KG

18.776

4

42550 COMPRESA POST-PART

51.598

5

COMPRESA NORMAL REBUTJABLE
6475
MENSTRUACIO

16.316

45234 ABSORBENT PROTECTOR 60X90CM

507.449

6477 ABSORBENT PROTECTOR 60x40CM

315.860

6

Preu màxim
unitari (UN)

0,13545 €
0,24780 €
0,08000 €
0,05800 €
0,04100 €
0,13514 €
0,07298 €

El preu màxim d’aquesta licitació es correspon amb el preu actual de mercat
5

Modificació del contracte

☒

SI

☐

NO

Si heu marcat que SI:
Es preveu la modificació del contracte en un màxim del 15%, donat que el subministrament
del material va directament relacionat amb la quantitat de pacients de cadascun dels centres.
Per tant s’ha de preveure un augment en relació a la quantitat d’unitats de consum
davant un possible increment d’ingrés de nous pacients als centres. S’aplicarà per calcular
la modificació els preus unitaris oferts corresponents per l’adjudicatari.
6

Objecte del contracte
Subministrament de material d’incontinència necessari per a la correcta prestació
assistencial per a tots els centres del 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
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte
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Serveis Implicats
7

Determinació del preu

El preu de licitació correspon a l’actual preu contractat

☐ SI

☒ NO

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
En relació al lot 1, que compren el codi 3432_ BOLQUER ANAT.1100ml
SOCISANITARI es va realitzar una consulta de preus on ens van determinar l’increment
d’import, sent el següent:
•
•

Increment de preu sense IVA: 13,29€
amb IVA: 14,62 €
% Increment :5,00%

En relació al lot 2, que compren el codi 6473_ BOLQUER ANATOM. 1200ml es va
realitzar una consulta de preus on ens van determinar l’increment d’import, sent el
següent:
•
•

Increment de preu sense IVA: 4.685,17€
amb IVA: 5.153,68 €
% Increment : 5,00%

En relació al lot 3, que compren el codi 42549_ BOLQUER INFANTIL 3-5KG es va
realitzar una consulta de preus on ens van determinar l’increment d’import, sent el
següent:
•
•

Increment de preu sense IVA: 108,90€
amb IVA: 131,76€
% Increment : 7,81%

En relació al lot 4, que compren el codi 42550_COMPRESA POST-PART es va realitzar
una consulta de preus on ens van determinar l’increment d’import, sent el següent:
•
•

Increment de preu sense IVA: 361,19€
amb IVA: 397,30€
% Increment : 13,72%

En relació al lot 5, que compren el codi 6475_COMPRESA NORMAL REBUTJABLE
MENSTRUACIO es va realitzar una consulta de preus on ens van determinar l’increment
d’import, sent el següent:
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•

Increment de preu sense IVA: 8,16€
amb IVA: 8,97€
• % Increment : 1,23%
En relació al lot 6, que compren els codis 45234_ABSORBENT PROTECTOR
60X90CM + 6477_ABSORBENT PROTECTOR 60x40CM es va realitzar una consulta
de preus on ens van determinar l’increment d’import, sent el següent:
Pel que fa el codi 45234_ABSORBENT PROTECTOR 60X90CM:
• Increment de preu sense IVA: 3247,67€
amb IVA: 3572,44€
• % Increment : 4,97%
Pel que fa el codi 6477_ABSORBENT PROTECTOR 60x40CM:
• Increment de preu sense IVA: 1105,51€
amb IVA: 1216,06€
• % Increment : 5,03%
b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació
El preu màxim d’aquesta licitació és conseqüència de la prospecció de mercat
realitzada a tal efecte. Per tant es considera preu actual de mercat.
8

Pressupost del contracte
Anualitats (durada del contracte)

4 anys

Pròrroga, si escau

No es preveu

Pressupost anual:

195.459,49751 euros sense IVA

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

860.682,70424 euros amb IVA

Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada): 781.837,99004 euros sense IVA
Pressupost pròrroga:

-

Tipus d’IVA

10+21 %

Import IVA:

78.844,71420 euros sense IVA

Percentatge de modificació, si escau

15 %

Import de modificació, si escau

117.275,69851 euros sense IVA

Valor estimat

899.113,68855 euros sense IVA

(pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):
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Partida pressupostària

D/221.0004

Expedient d’abast plurianual

☒SI

Divisió per lots

Lot

1
2
3
4
5
6

Descripció lot

☒ SI ☐ NO

Pressupost de
licitació sense
IVA

BOLQUER
ADULT
1.116,64980 €
ANATÒMIC
BOLQUER
ADULT
393.553,97760 €
ELÀSTIC
BOLQUER
INFANTIL 36.008,32000 €
5KG
COMPRESA
11.970,73600 €
POST-PART
COMPRESA
NORMAL
REBUTJABLE
2.675,82400 €
MENSTRUACIO
ABSORBENTS

☐NO

366.512,48264 €

Partida IVA

Pressupost de
licitació amb
IVA

111,66498 €
39.355,39776 €

1.228,31478 €

Pressupost de
modificació
sense IVA
167,49747 €

432.909,37536 € 59.033,09664 €

1.261,74720 €

7.270,06720 €

901,24800 €

1.197,07360 €

13.167,80960 €

1.795,61040 €

267,58240 €

2.943,40640 €

401,37360 €

36.651,24826 €

403.163,73090 € 54.976,87240 €

Les propostes es poden presentar a diferents lots

☒ SI

Els licitadors poden ser adjudicataris de més d’un lot
Els imports màxims dels lots es poden superar
Els imports màxims dels articles es poden superar
Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer
S’accepten variants

☒
☐
☐
☒
☐

9

SI
SI
SI
SI
SI

Valor estimat

1.284,14727 €
452.587,07424€
6.909,56800 €
13.766,34640 €
3.077,19760 €
421.489,35504 €

☐ NO
☐
☒
☒
☐
☒

NO
NO
NO
NO
NO

Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació
No és preceptiva

10 Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la
justificació.
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Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, així com la
solvència tècnica per participar en la licitació mitjançant la classificació empresarial (si
s’escau) assenyalada a l’epígraf 9 o mitjançant l’aportació dels documents següents:
a. Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP):
☒ El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrer tres
anys conclosos ha de ser d’almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte, de cada un dels lots als quals les empreses concorrin. En aquest
sentit, el licitador haurà de presentar els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o certificació de l’esmentat dipòsit mitjançant
nota simple informativa expedida pel Registrador, i si l’empresari no està
inscrit al Registre Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors
hauran d’aportar juntament amb els comptes anuals una declaració signada
per l’apoderat indicant el volum de negocis global de l’empresa.
b.1. Solvència tècnica ( art. 89 LCSP):
☒ Relació dels principals subministraments efectuats en el curs de com a
màxim els tres últims anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari públic o
privat i sempre i quan els subministraments siguin del mateix tipus o
naturalesa similar o anàloga a l’objecte del contracte. Els licitadors hauran
d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució dels
darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o
naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el
70% de l’anualitat mitja del contracte, de cada un dels lots als qual les
empreses concorrin.
Els subministraments efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona
execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una
entitat del sector públic o quan el destinatari és un comprador privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest.
L’import anual d’aquests subministraments serà com a mínim igual a la
suma d’imports anuals dels lots als que el licitador presenti la seva oferta.
Per al cas d’empreses de nova creació (amb una antiguitat inferior a cinc
anys), si el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, la seva
solvència es podrà acreditar per qualsevol dels altres mitjans a què es
refereixen les lletres b) a g) del art. 89.1 de la LCSP, sense que li sigui
aplicable el requisit de l’execució d’un número determinat de
subministraments.
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i
els de l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres
primers dígits dels seus respectius codis CPV
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11 Subcontractació
SI ☐

NO ☒

No procedeix la subcontractació per les característiques de l’objecte del contracte.
L'objecte del contracte està integrat per una única prestació indivisible que és el
subministrament, per tant, no és possible una realització parcial ni hi ha prestacions
accessòries susceptibles de subcontractació
12 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI
b) Import: ------

☐

NO ☒

L’adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l’import
de cobertura mínim per sinistre que s’assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini
de vigència del contracte.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha de lliurar una declaració responsable on es
comprometi a mantenir vigent la pòlissa sol•licitada durant el període d’execució del
contracte.
13 Subrogació del personal
a) SI

☐

NO ☒

* Nota: En el cas que hi hagi personal a subrogar, serà el que consta al Plec de
Prescripcions Tècniques.
En el cas que hi hagi subrogació, el contractista té l’obligació de respondre dels salaris
impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la
Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin
subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació correspongui
a aquest últim. En aquest cas, el Consorci Sanitari Integral, un cop acreditada la manca
de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al
contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no devolució de la
garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.
14 Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord amb l’aplicació de més
d’un criteri d’adjudicació, tenint en compte que es tracta d’un subministrament i s’ha de
valorar la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat per
cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris
d’adjudicació han estat seleccionats d’acord amb els requisits assenyalats a l’article
145.5 LCSP:
Memòria justificativa del contracte
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a) Estan vinculats a l’objecte del contracte
b) S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència
efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la
informació aportada pels licitadors.
Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d’adjudicació són les que
consten a la Directiu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de
les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació
Pública.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts,
distribuïts de la següent manera:
CRITERIS OBJECTIUS COMUNS A TOTS ELS LOTS (55 punts)
PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat
financera de la institució, s’ha considerat convenient dotar amb 55 punts a la proposta
econòmica d’acord amb la següent formula:
1

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om= Oferta Millor
O v= Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació

Factor de modulació:1
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars
CRITERIS SUBJECTIUS (45 punts), segons l’annex 3 per cadascun dels lots
Els criteris qualitatius han estat seleccionats d’acord a l’article 145.2 LCSP:
☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
☐ Accesibilitat
☒ Disseny per totes les persones usuaries
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☐ Característiques socials
☐ Característiques mediambientals o innovadores
☒ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
☐ Comercialització i les seves condicions
☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del
subministrament
L'oferta econòmica dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el
total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada
Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluables de forma
subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els
termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en
cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.
Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació
igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s’aplicarà
a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que
resultin d’aplicar aquesta fórmula.
No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al
50 % de la puntuació de cada criteri, no s’aplicarà la fórmula anterior.
Criteris per lot:
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada
lot dins de l’apartat de criteris subjectius, un cop aplicada fórmula establerta a la
Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de
la Direcció General de Contractació Pública, no serà avaluada
En el lot 1 (BOLQUER ADULT ANATÒMIC) i lot 2 (BOLQUER ADULT ELÀSTIC) la
puntuació total és de 45 punts i s’ha distribuït de la següent manera:
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•
•

Característiques funcionals i estètiques dels articles: 43 punts
Organització, qualificació i experiència del personal adscrit: 2 punts

D’aquests 45 punts es destinen la major part, en concret 43 punts, a aspectes
funcionals per les persones usuàries atès que es tracta d’un material d’us sol. Es
valoren principalment aspectes d’absorció, absència d’irritacions, sistema antiolor, que
disposi de barreres antifuites així com que no tingui un indicador d’humitat de fàcil
lectura e interpretació.
Es destina una part molt residual d’aquests 45 punts, en aquest cas 2 punts, a aspectes
d’organització, qualificació i experiència del personal adscrit mitjançant un pla detallat
per part del licitador de formació al personal assistencial sobre l’ús del producte,
aspectes importants per facilitar la seva adequada utilització.
En el lot 3 (BOLQUER INFANTIL 3-5KG) la puntuació total és de 45 punts i s’ha
distribuït de la següent manera:
•

Característiques funcionals i estètiques dels articles: 45 punts

D’aquests 45 punts es destinen la totalitat dels punts, a aspectes funcionals per les
persones usuàries atès que es tracta d’un material d’us sol. Es valoren principalment
aspectes d’absorció, grau d’adherència de les tires del bolquer fet que faci que no es
desenganxi constantment i per tant es mantingui en la mateixa posició durant el seu
ús. L’absència d’irritacions a la pell amb materials que siguin transpirables, suaus i
respectuosos amb la pell del pacient. Degut a la curta edat del pacient es valorarà que
contingui una capa de assecat ràpid que faci que es mantingui més hores sec. Així
com també que contingui una doble barrera antifuites per evitar possibles vessaments
no desitjats.
En el lot 4 (COMPRESA POST-PART) la puntuació total és de 45 punts i s’ha distribuït
de la següent manera:
•
•

Característiques funcionals i estètiques dels articles: 37 punts
Disseny per totes les persones usuaries: 8 punts

D’aquests 45 punts es destinen la major part, en concret 37 punts, a aspectes
funcionals per les persones usuàries atès que es tracta d’un material d’us sol. Es
valoren principalment aspectes d’absorció, el grau d’impermeabilitat, molt important el
grau de sequedat de la pell en contacte amb la compresa. A més també es valorarà
que sigui adaptable i confortable al cos del pacient durant el seu ús i que estigui
composat de materials suaus i transpirables evitant així les possibles dermatitis que es
poguessin ocasionar per l’ús continuïtat d’aquests.
Es destina una part molt residual d’aquests 45 punts, en aquest cas 8 punts, a aspectes
de disseny , com la presentació de l’embalatge, on es valorarà que les unitats mínimes
d'embalatge del producte permetin evitar o minimitzar la seva manipulació abans de
lliurar-l'hi al pacient, així com també que disposi d’un disseny anatòmic fent que la seva
utilització sigui el mes còmode possible.
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En el lot 5 (COMPRESA NORMAL REBUTJABLE MENSTRUACIO) la puntuació total
és de 45 punts i s’ha distribuït de la següent manera:
•
•

Característiques funcionals i estètiques dels articles: 37 punts
Disseny per totes les persones usuaries: 8 punts

D’aquests 45 punts es destinen la major part, en concret 37 punts, a aspectes
funcionals per les persones usuàries atès que es tracta d’un material d’us sol. Es
valoren principalment aspectes d’absorció, el grau d’impermeabilitat, molt important el
grau de sequedat de la pell en contacte amb la compresa. A més també es valorarà
que sigui adaptable i confortable al cos del pacient durant el seu ús i que estigui
composat de materials suaus i transpirables evitant així les possibles dermatitis que es
poguessin ocasionar per l’ús continuïtat d’aquests.
Es destina una part molt residual d’aquests 45 punts, en aquest cas 8 punts, a aspectes
de disseny , com la presentació de l’embalatge, on es valorarà que les unitats mínimes
d'embalatge del producte permetin evitar o minimitzar la seva manipulació abans de
lliurar-l'hi al pacient, així com també que disposi d’un disseny anatòmic fent que la seva
utilització sigui el mes còmode possible.
En el lot 6 (ABSORBENTS) la puntuació total és de 45 punts i s’ha distribuït de la
següent manera:
•

Característiques funcionals i estètiques dels articles: 45 punts

D’aquests 45 punts es destinen la totalitat dels punts, a aspectes funcionals per les
persones usuàries atès que es tracta d’un material d’us sol. Es valoren principalment
aspectes en relació al tampó de cel·lulosa dels absorbents tals com la seva
homogeneïtat, es a dir que siguin igual i sense nusos. Per altra banda, també es
valorarà que el tipus de cel·lulosa utilitza en els absorbents no sigui reciclada. Serà
molt important que estigui composat l’absorbent per una material antilliscant per la part
exterior que faci que no es mogui amb facilitat amb els moviments del cos. Així com
també que disposi d’un sistema antifuites per tal d’evitar possibles vessaments. També
serà molt importat que l’absorbent disposi de canals de distribució, pel fet de que
distribueix i absorbeixi els líquids de manera uniforme per tot l’absorbent sense
aglutinar-ho tot en un sol punt. Així com també que disposi d’una amplia superfície útil
d’absorció necessari per mantenir la humitat lluny del cos del pacient.
El resultat de la puntuació subjectiva total serà la puntuació obtinguda de la suma de
la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot, dividit pel número de codis.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: De conformitat amb l’article 202 de la
LCSP s’estableixen les condicions especials d’execució del contracte, d’obligat
compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes, i que seran les que
s’indiquin al quadre de característiques específiques.
15 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)
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Accés a dades protegides de caràcter personal:

☐SI

☒NO

Quines?: ☐ Pacients
☐ Administratiu
☐ Personal
L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa
contractista:
☐SI. 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
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 corresponent.
El licitador o licitadors que resultin adjudicataris del present contracte, en aplicació del
Decret-Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel que s’adopten mesures urgents per raons de
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions, es comprometen al següent:
•

•
•

A presentar, abans de la formalització del contracte -juntament amb la
documentació a presentar com a futur adjudicatari-, una declaració en la que es
posi de manifest on seran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis
associats als mateixos.
A comunicar qualsevol canvi que es produeixi, mentre duri l’execució del
contracte, de la informació facilitada a la declaració referida en el punt anterior.
A indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis
associats a aquests i, si és així , a indicar el nom o perfil empresarial del
subcontractistes, que s’haurà de definir per referència a les condicions de
solvència professional o tècnica.

Totes aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions especials d’execució,
tenint, per tant, el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes del previst a
la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.
16 Mostres
S’han de presentar mostres a la fase inicial?

☐ SI

☒ NO

Es necessitaran mostres en altre fase?

☒ SI

☐ NO

Observacions:
El Consorci Sanitari Integral sol·licitarà mostres durant la fase d’avaluació del producte.
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Aquesta sol·licitud es farà des del departament de Logística mitjançant un correu
electrònic en el qual es demanarà la quantitat a lliurar i el lloc de lliurament.
Les mostres aniran identificades amb el nom de l’empresa i codi del producte i
acompanyades d’un albarà de lliurament. Les mostres hauran de ser obligatòriament
de materials no caducats.
Amb les mostres presentades, el Consorci Sanitari Integral es reserva el dret de fer-ne
l’ús que s’estimi convenient.
La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la
vigència del contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la
qualitat o alteració de les seves característiques respecte a la mostra presentada.
Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a
càrrec del licitador.
El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà
causa d’exclusió, sense cap més requeriment.
Es necessita demostracions?

☐ SI

☒ NO

☐ SI

☒ NO

17 Visita/es al/s centre/s?
És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?
18 Documentació
S’utilitzen annexos? SI
Indicar:
Annex 1: Annex criteris d’adjudicació
Annex 2: Annex tècnic
Annex 3: Annex criteris subjectius
Annex 4: Annex criteris objectius
Annex 5: Annex de documents a incorporar als sobres
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre A
1.
2.
3.
4.

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)
5. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre B
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1. Els licitadors ompliran l’Annex tècnic (annex 2) i l’adjuntaran dins de la oferta
tècnica (en format PDF i EXCEL), L’acreditació de la documentació tècnica s’ha
de presentar en català i/o castellà, en format digital juntament amb:
 Fitxa tècnica descriptiva de les característiques tècniques en català i/o
castellà i referència
 Fitxa dades de seguretat, si s’escau
 Foto/Dibuix del producte
 Descripció de l’embalatge: unitat de consum i quantitat d’unitats per
embalatge
 Certificats que acreditin el marcat CE.
2. Model 8: Documentació sobre B
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre C
1. Annex 4: Annex criteris objectius
2. Model 9: Declaració econòmica

19 Altres / comentaris

Signatura responsable del contracte:

Eduard López
Director de gestió del Consorci Sanitari Integral
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20 Informe de valoració de la despesa
S’ha rebut en aquesta Direcció Economicofinancera, per a la seva valoració,
l’expedient de despesa generada per la contractació corresponent a la memòria
justificativa adjunta.
De l’examen i contingut de l’apartat corresponen a la determinació del preu i
pressupost del contracte de la memòria, i un cop examinats els registres comptables,
es preveu que existirà crèdit suficient al pressupost del Consorci Sanitari Integral, per
tant, la Direcció Economicofinancera informa favorablement la proposta presentada en
la data que consta en la present signatura, per la posterior autorització de la despesa,
si s’escau, de l’Òrgan de Contractació.
L’eficàcia del contracte en relació a les despeses per a exercicis posteriors queda
condicionada a l’aprovació dels pressupostos dels referits exercicis.

Sergio Oleaga Pérez de Mendiguren
Director economicofinancer del Consorci Sanitari Integral
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