EXP. OBE 18/243

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES
MECÀNIQUES, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I SANT PAU

EXPEDIENT.- OBE 18/243

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 tracta un gran nombre de ciutadans, beneficiaris últims de la
Fundació, per tant, la FGS necessita satisfer el subministrament de sutures mecàniques.

Una sutura mecànica és un instrument quirúrgic emprat per cosir els teixits amb grapes de manera que
les sutures es realitzen més ràpid que de forma manual, més hermètiques i amb menys contaminació de
les ferides, pel contingut de les vísceres. S’utilitza en determinats procediments quirúrgics, sobretot en
cirurgia digestiva, cardíaca i vascular. Per tant, per tal de realitzar un correcte tractament quirúrgic en
determinats tipus d’intervencions, l’HSP necessita assolir el subministrament de sutures mecàniques.

Codi CPV:

33141121-4 Sutures quirúrgiques
33141122-1 Grapes quirúrgiques

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre la seva satisfacció, és per això que, en el
present cas, l’objecte és aconseguir el subministrament de sutures mecàniques per poder dur a terme un
correcte tractament assistencial i/o quirúrgic dels pacients que assisteixen al centre.

3.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

Vistes les necessitats i l’objecte procedim a definir els criteris d’adjudicació:

- Criteris d’avaluació mitjançant formules automàtiques: Fins a 50 punts. Sobre C


Puntuació econòmica: Fins a 50 punts.
La fórmula és inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta
en proporció: (oferta més econòmica*50)/oferta avaluada.
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.
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-

Criteris avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor: Fins a 50 punts. Sobre B


Funcionalitat i ergonomia en l’ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins
17 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la
comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el
moment de l’ús del producte.



Qualitat del material i el seu comportament. Fins 30 punts. Es valorarà la qualitat del
material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del
material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades,
estudis o qualsevol altra documentació rellevant per la valoració de la qualitat,
composició i comportament del producte.



Presentació. Fins 3 punts. Tipus d’embalatge. Forma de presentació en funció del
producte. Es valorarà el número d’unitats que incorpora l’embalatge o l’envàs i la
seva adequació a les necessitats de l’hospital.

S’atorgarà la major puntuació, no necessàriament la màxima puntuació, a la proposta o propostes que
més s’ajustin a l’element que s’estigui valorant d’acord amb el criteri de l’equip de professionals
assistencials. Dos o més ofertes podran obtenir la puntuació més alta o la màxima puntuació si els seus
articles s’ajusten correctament a l’element objecte de valoració.

Es puntuarà amb zero punts, en qualsevol dels criteris de valoració sotmesos a un judici de valor, aquelles
ofertes que l’equip assistencial que ha de valorar la qualitat del material consideri que no són viables a nivell
tècnic.
Puntuació mínima requerida per procedir a l’obertura del sobre relatiu als “Criteris d’avaluació
mitjançant fórmules automàtiques”:
Si: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració dels criteris susceptibles de
judici de valor. En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la següent fase d’avaluació
de la seva oferta econòmica i la resta de criteris objectius, en el seu cas.
No.
Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant,
s’exclouen del procediment, si es dona 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 la valoració no compleix els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).



No superar la puntuació mínima requerida, en relació amb els criteris avaluables mitjançant
judicis de valor d’acord amb l’apartat de “Criteris d’adjudicació”.

Respecte de l’admissió de de MILLORES i/o VARIANTS
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-

Admissió de Millores:

S’admeten.
No s’admeten.

-

Admissió de Variants:

S’admeten,
No s’admeten.

4.

EXISTENCIA DE LOTS:

Si, detallar els lots: La present licitació es composa per un total de 27 articles, que engloben les
61.377 unitats de consum aproximat i està agrupat en 7 lots (Veure annex).
No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

5.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte és de 24 mesos, amb possibilitat d’una pròrroga anual.
La data d’inici del contracte serà:
[data concreta]
El dia següent al de la seva formalització.

6.

SUBCONTRACTACIÓ:

S’admet la subcontractació.
No s’admet la subcontractació.

7.

SUBROGACIÓ:

Sí
No

8.

CESSIÓ:

Sí
No

9.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
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No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes:

10. ALTRES COSTOS

Primes o pagaments als candidats o licitadors
Altres:
Revisió de pres:
11. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT
D’acord amb el precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera::
Pressupost de licitació (PL): Veure l’excel de quadre de consums
Valor estimat del contracte: El que resulti de la següent fórmula: PL+modificacions previstes+pròrroga/gues
previstes


El valor estimat del contracte s’ha calculat tenint en compte el valor real total dels contractes
adjudicats durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos previs, ajustats en funció dels
canvis de quantitat o valors previstos per als dotze mesos posteriors al contracte inicial, previ
estudi de preus de mercat (entesos com els 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).



Atès que els preus han estat oferts pels adjudicataris, en centres de similars característiques,
s’entén que el preu adjudicat satisfà tots els costos directes i/o indirectes, benefici industrial, de
personal, etc, que ja haurà estat calculat per l’adjudicatari.

Aquest valor estimat té caràcter

orientatiu i no vinculant.

12. PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte es formularà, en funció de;

Preus unitaris
Preus aplicables a tant alçat

13. FACTURACIÓ:
Per comanda, supeditat a que el material hagi estat rebut i aprovat per departament de logística.

14. PENALITATS PER INCOMPLIMENT:
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En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la FGS podrà
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.

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 per tal de proveir-se 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.
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 10
del Plec, en la part que no quedi coberta.
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Vist-i-plau
Mª Victòria Rovira
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