Resolució d’incoació d’expedient
Assumpte, contractació del Subministrament d’instrumental de segellat i tall de
vasos i teixits amb cessió obligatòria de 7 generadors d’energia per al Consorci
Sanitari Integral
Ref. expedient d’inici: CSIFUOL1823
Fets
En data 1 de febrer de 2019 es va emetre la memòria justificativa de la Direcció;
Atesa la necessitat de contractar el Subministrament d’instrumental de segellat i
tall de vasos i teixits amb cessió obligatòria de 7 generadors d’energia per 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’instrumental de segellat
i tall de vasos i teixits amb cessió obligatòria de 7 generadors d’energia per al
Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, a
càrrec del pressupost del centre.
Firmado
digitalmente por
CARLOS
CONSTANTE (R:
Q5856254G)
Fecha: 2019.05.30
11:19:05 +02'00'

Carlos Constante i Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral
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Dades de la sol·licitud
Data: 1 de febrer de 2019
Data prevista d’inici del subministrament: 1 d’agost de 2019
Nom del sol·licitants:
-

2

Dr. Jordi Castellví: Cap Servei cirurgia general de l’Hospital Transversal
Dr. Josep Mª Puigcercós: Cap Servei cirurgia general de l’Hospital Dos de Maig

Detall licitació

Centre 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)
Suministraments (Inversió)
Servei
Obra

 ܆Concessió de serveis
 ܆Mixt
 ܆Serveis a les persones

Elecció del procediment

 ܈Procediment Ordinari
 ܆Obert no harmonitzat
 ܈Obert Harmonitzat
 ܆Contracte Marc
 ܆Simplificat
 ܆Simplificadissim
 ܆Procediment Restringit ( Annex IV)
 ܆Procediment Extraordinari
 ܆Negociat sense publicitat
 ܆Diàleg Competitiu
 ܆Licitació amb negociació
 ܆Associació per a la innovació

Memòria justificativa del contracte

1 de 14

DC/MJC/02

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Dept. Logística – contractació administrativa
Jacint Verdaguer, 90
08970.- Sant Joan Despí
Tel 93553 12 00 ext 7448
a/e: contractaciocsi@csi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE
4

Informe de necessitats i determinació del preu

El Consorci Sanitari Integral precisa de la compra de les pinces de segellat i tall necesaries
per complir com a hospital col·laborador del Servei Català de la Salut el concert pel qual es
regeixen el numero d’intervencions pactades d’aquesta técnica quirúrgica i que justificaran
les quantitats de material que farem servir a tots 3 hospitals.
El material necessari és el que es detalla a continuació:

Lot

Codi

20756
Únic

4655

Quantitat
Preu
(vigència
unitari
del
sense iva
contracte)

Descripció

PINÇA BIPOLAR
SEGELLAT/TALL D5MM
L240MM CIRURGIA OBERTA
PINÇA BIPOLAR
SEGELLAT/TALL D5MM
L360MM CIRURGIA
LAPAROSCOPIA

Tipus
d’Iva

Totals licitació
sense iva
(vigència del
contracte)

725

330,00 €

21%

239.250,00 €

1.545

330,00 €

21%

509.850,00 €

Els preus màxims d’aquesta licitació es corresponen amb els actuals preus d’adquisició
del Consorci Sanitari Integral, per tant, es consideren preus actuals de mercat.
L’equipament en cessió obligatòria és el que es detalla a continuació:
Generadors d’energia en cessió durant tota la duració
del contracte

7 unitats

L’escenari actual respecte als generadors d’energia és que els equips que eren de cessió
al l’Hospital Transversal i a l’Hospital Dos de Maig passaran a ser licitats novament com a
equipament en cessió per tota la durada del present concurs.
El preu de mercat unitari de l’equipament que es demanarà obligatòriament en cessió
ronda els 8.026,07 euros sense IVA per generador. Tenint en compte que es sol·liciten 7
generadors, els proveïdors hauran d’amortitzar 56.182,50 euros sense IVA en 5 anys
(consum total de 1.545 + 725 pinces...total 2.270 pinces, entenem que 12,375 euros
sense IVA de cada pinça anirien a amortització dels generadors, es a dir un 3,75% del
valor del producte, a l’annex 8 de justificació preu sortida expedient es mostren aquestes
dades).
Aquest equipament es imprescindible per fer ús de les pinces, alimenta les pinces
mitjançant energia de radiofreqüència per poder fer segellat dels vasos i teixits, i
substituirem equipament que ja tenim actualment en cessió licitat a l’adjudicació anterior.
Hem fet càlculs de la quantitat necessària de generadors en funció de hospital i quiròfans i
així no impedir el correcte funcionament ni malmetre les planificacions quirúrgiques,
repartirem 2 unitats a Hospital Dos de Maig (evitarem la no coincidència de 2
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intervencions amb utilització de generador i a més assegurem que tot i que pugui haver un
equip en reparació disposarem del segon model com a reserva), 2 unitats a Hospital
General de l’Hospitalet (igual que a l’Hospital Dos de Maig, s’evitarà la no coincidència de
2 intervencions amb utilització de generador i a més assegurem que tot i que pugui haver
un equip en reparació disposarem del segon model com a reserva) i 3 unitats a l’Hospital
Sant Joan Despí Moises Broggi (en aquest cas es fa imprescindible tenir més unitats ja
que es molt fàcil la coincidència de 2 intervencions degut al numero superior de
intervencions respecte a l’Hospital General de l’Hospitalet i l’Hospital Dos de Maig)
L’equipament com aportació opcional és el que es detalla a continuació:
Aportació de Torres laparoscòpia 3D tota la duració del
contracte

Màxim de 2 unitats

La necessitat de renovació de l’equipament després de 10 anys de funcionament i els
considerables avenços en els sistemes de visió de tecnologia de molt alta definició que
ens permetrà una major eficiència, major facilitat del maneig del instrumental
laparoscòpies. La cirurgia laparoscòpica assistida per vídeo ha modificat cirurgies
quirúrgiques fonamentals: el cirurgià ha de realitzar intervencions i demostrar habilitats
quirúrgiques a l'àrea tridimensional a través de la imatge bidimensional que es projecta a
la pantalla d'un monitor. Així mateix l'operador ha de manipular i tenir "sensació" dels
teixits a una distància major de 30 cm a través de diferents instruments (pinceria), en lloc
d'utilitzar les seves mans, això significa que els cirurgians han de desenvolupar un sentit
de coordinació "vista-tacte" basat a la imatge projectada en vídeo.
Aquesta pinceria pròpia de laparoscòpia (de longitud més llarga) representa un
percentatge del 67% del total de l’expedient i per tant justifica la possible aportació de les
torres per part dels licitadors.
Hi ha una major precisió en els moviments durant l’acte quirúrgic i en el cas de sistema
3D, una visió tridimensional de tot el camp permetent una ubicació mes exacte de les
estructures (sobre tot en camps d’espai reduït com la Cirurgia Microscòpica Transanal per
al tractament de càncer de recte via transanal).
L’elecció correcta de l’equip d’alta freqüència (en el cas d’aquesta licitació equipaments
3D) permet que els cirurgians puguin agafar amb la pinceria estructures de teixit i preparar
els òrgans pel tall i la dissecció, com també controlar les possibles hemorràgies. Identificar
les estructures dels teixits per fer les disseccions necessàries i minimitzar els riscos en la
cirurgia de precisió, impossible sense mecanismes de visió que donant profunditat al
camp de visió
Tot això facilita enormement la tasca d’un cirurgià que, de per si, ja es prou complexa i per
tant ajudaria enormement la labor del professional. En definitiva, tot allò que minimitzi les
dificultats de les tècniques complexes repercutirà en l'efectivitat, es a dir en la disminució
de les complicacions post intervenció i en conseqüència en els resultats d’aquesta
cirurgia que recauen sobre tot en el pacient i també tenen un impacte econòmic sobre la
pròpia institució.
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Per tant, creiem, que posar en mans de professionals qualificats la tecnologia mes recent
és un repte que cal assumir per reduir les conseqüències de la complexitat.
Finalment, som una institució acreditada per dur a terme una docència i formació de
especialistes en Cirurgia General i d'altres especialitats. Poder disposar de la darrera
tecnologia en els programes de formació facilita enormement l'aprenentatge i el resultat
final del seu període formatiu.
Els valors de mercat de la possible aportació de 2 equips en el millor dels cassos ronden
els 180.000 euros sense IVA, aproximadament representa el 18,34 % de la licitació total
del lot 2, entenem que 58,25 euros sense IVA de cada pinça d’aquest lot 2 anirien a
l’amortització de 2 torres (a l’annex 8 de justificació preu sortida expedient es mostren
aquestes dades).
S’han realitzat diversos estudis comparatius amb altres licitacions actuals sense cessió
d’equipaments i els preus d’adjudicació contemplen una reducció d’un 10% de mitja,
diferencial que permetrà que el proveïdor que guanyi aquesta licitació pugui compensar el
diferencial amb l’aportació dels equipaments (també s’ha de tenir en compte que al final de
la licitació el proveïdor continua sent propietari dels equipaments i que desprès de 5 anys
continuaran tenint un valor al mercat de segona mà).
5

Objecte del contracte

Subministrament d’instrumental de segellat i tall de vasos i teixits amb cessió obligatòria
de 7 generadors d’energia per al Consorci Sanitari Integral

Es material de pròtesis
 ܆SI
Cal regular dipòsit del material
 ܆SI
Té associat equips en cessió
 ܈SI
Cal que manteniment/Electromedicina intervingui
 ܈SI
Requereix connexions específiques amb informàtica
 ܈SI
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte
 ܆SI
Serveis Implicats
Quiròfans de cirurgia general, urologia i ginecologia del
Sanitari Integral
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Pressupost del contracte
Anualitats (durada del contracte)

5 anys

Pròrroga, si escau

no

Pressupost anual:

149.820,00 euros sense IVA

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

906.411,00 euros amb IVA

Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada): 749.100,00 euros sense IVA
Tipus d’IVA

21%

Import IVA:

157.311,00 euros

Percentatge de modificació, si escau

20%

Import de modificació, si escau

149.820,00 euros sense IVA

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

898.920,00 euros sense IVA

Divisió per lots
Núm. de lots: 1
Lot
Únic

 ܆SI  ܈NO

Descripció lot

Pressupost de
licitació sense IVA

Tipus
d’IVA

Pressupost de
licitació amb IVA

749.100,00 €

21 %

906.411,00 €

Subministrament d’instrumental de segellat
i tall de vasos i teixits amb cessió
obligatòria de 7 generadors d’energia per al
Consorci Sanitari Integral

Les propostes es poden presentar a diferents lots
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
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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 del
subministrament d’instrumental de segellat i tall de vasos i teixits amb cessió obligatòria de 7
generadors d’energia per 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 al 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.”
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Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

-

L’objecte del contracte no admet fraccionament.

Considerem que el fet d’incloure com a part del contracte 7 generadors d’energia en
cessió durant tota la duració del contracte representa un cost afegit sobre el preu del
material fungible, per la qual cosa la lotització del contracte podria resultar excessivament
difícil d’executar o onerosa en el cas d’adjudicació de lots individuals a diferents licitadors.

7

Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació

No es preceptiva

8

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

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials
d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa
compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la
contractació del Subministrament d’instrumental de segellat i tall de vasos i teixits amb
cessió obligatòria de 7 generadors d’energia per al Consorci Sanitari Integral:
a) Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP)
-

Volum anual de negocis o, si s’escau, volum anual de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins
dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de constitució o
d'inici de les activitats de l'empresari, per import igual o superior al
pressupost de licitació o proporcionalment als lots als quals es liciti. 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.
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b) 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 igual o superior al 70% del l’anualitat
mitja del contracte estimat del contracte.
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

-

Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar,
l’autenticitat de les quals es pugui certificar a petició de l’entitat del sector públic
contractant.

-

Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o
normes.
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Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.f) amb la
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:
-

Estan vinculats a l’objecte del contracte
S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
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.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts,
distribuïts de la següent manera:

CRITERIS OBJECTIUS (56 punts)
-

Proposta econòmica (41 punts): Atenent a circumstàncies econòmiques i de
viabilitat financera de la institució, s’ha considerat convenient dotar amb 41
punts a la proposta més econòmica i la resta inversament proporcionalment
d’acord amb la següent formula:
 ×  כ± Ö 
 

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars
-

Aportació de torres 3D (15 punts)*: La justificació de la necessitat d’aquest
criteri d’adjudicació es detalla a l’epígraf 4 corresponent a l’informe de
necessitats i determinació del preu de la present memòria justificativa del
contracte.

La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera:
-

Aportació de 2 torres 3D (acomplint els requisits mínims exigits a l’annex 4
torres): 15 punts
Aportació d’1 torre 3D (acomplint els requisits mínims exigits a l’annex 4 torres):
7,5 punts
Sense aportació de torres 3D: 0 punts

*Per poder avaluar aquest criteri d’adjudicació, els models presentats pel licitador
hauran de complir totes les característiques mínimes demanades i acreditar-ho
mitjançant l’aportació de la documentació tècnica sol·licitada a l’annex 4 torres.
Memòria justificativa del contracte
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Tots els licitadors han d’omplir l’Annex 4 Aportació torres. Només podran ésser
puntuats aquells licitadors que ofertin l’aportació de 2 TORRES 3D o 1 TORRE 3D
(acomplint els requisits mínims exigits a l’annex aportació torres 3D) per què farien
una aportació econòmica no contemplada d’aproximadament un 18,34% (si
ofereixen 2 torres 3D) o d’un 9,17 % (si ofereixen 1 torre 3D) del preu total de
licitació (180.000 € en els 5 anys de licitació).
Demanem torres 3D (i no altres models) per que considerem que com a institució
acreditada per dur a terme docència i formació d’especialistes en Cirurgia General i
altres especialitats es la tecnologia més adient en els programes de formació i
facilitarà enormement l'aprenentatge i el resultat final del seu període formatiu.

CRITERIS SUBJECTIUS (44 punts)
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
 ܆Característiques socials
 ܆Característiques mediambientals o innovadores
 ܆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
La puntuació total és de 44 punts i s’ha distribuït de la següent manera:
-

Característiques funcionals i estètiques dels articles (32 punts):

A la majoria dels criteris entenem que es prou important la funcionalitat dels
productes i per això sel’s dona una major puntuació, distribuint-se de la següent
manera:
-

Manipulació en el seu ús (aplica al generador): Es puntuarà l’acompliment
amb un màxim de 8 punts amb facilitat de manipulació dels teclats ja que
possibilitarà major precissió per part dels cirurgians.

-

Eficiencia (aplica als articles i al generador): Es puntuarà l’acompliment amb
un màxim de 8 punts aconseguir l’efecte en qüestió en el menor temps possible
i amb el minims de recursos, ja que això generarà estalviar temps de quiròfan i
menys inconvenints durant la cirurgia.

-

Capacitat de dissecció (aplica als articles): Es puntuarà l’acompliment amb
un màxim de 8 punts el fet que el dispositiu separi i divideixi bé el teixit i a la
vegada obtintrem una hemostàsia controlada amb menor dany tèrmic lateral del
teixit i una carbonització i dessecació mínima.
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-

Qualitat del segellat (aplica als articles): Es puntuarà l’acompliment amb un
màxim de 8 punts per garantitzar una oclusió vascular efectiva amb una adhesió
de teixit minima, això permetrà minimitzar inconvenients al pacient.

-

Disseny per totes les persones usuàries (12 punts)

El disseny per totes les persones usuàries es valorarà amb una menor puntuació,
distribuint-se de la següent manera:
-

Ergonomia (aplica als articles):: Es puntuarà l’acompliment amb un màxim de
8 punts al licitador la comoditat i adaptabilitat a l’ús, el que possibilitarà major
precissió per part dels cirurgians.

-

Abertura de l’embolcall (aplica als articles):: Es puntuarà l’acompliment amb
un màxim de 2 punts que sigui fàcil l’obertura de l’embolcall (per agilitzar el
treball de camp).

-

Dades de referencia (aplica als articles): Es puntuarà l’acompliment amb un
màxim de 2 punts que les dades i la identificació dels productes sigui prou clar
per assegurar-nos que es tracta realment del producte a utilitzar.

Els criteris subjectius detallats són els que s'indiquen al document Annex 1 criteris
subjectius.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 20 punts dins de cadascún
dels apartats avaluats no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta
econòmica.

10 Mostres i demostracions
S’han de presentar mostres a la fase inicial?
Es necessitaran mostres en altre fase?

 ܆SI
 ܈SI

 ܈NO
 ܆NO

El Consorci Sanitari Integral es reserva el dret de poder sol·licitar mostres si ho
considera oportú, durant la fase d’avaluació del producte.
Aquesta sol·licitud es farà des de el 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.
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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.
El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, serà;
Hospital General de l’Hospitalet
Magatzem general
Av. Ramon Solanich, s/n
08906.- L’Hospitalet de Llobregat
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Magatzem general
C/Sant Martí de l’Erm, 3
08970.-Sant Joan Despí
Hospital Dos de Maig
Magatzem general
C/Dos de Maig, 301 –cantonada Còrsega08025.- Barcelona

Es necessiten demostracions?

 ܈SI

 ܆NO

Es demanarà a tots els licitadors durant la fase d’avaluacions de les propostes i abans de
fer l’obertura pública del sobre C1 (altres criteris avaluables de manera automàtica), la
presentació del material fungible i dels generadors d’energia en cessió obligatòria. Aquesta
sol·licitud serà sempre sota petició del departament de logística i mitjançant correu
electrònic enviat a la atenció de la persona representant i amb preavís de uns 5 dies hàbils.
La NO demostració del material i equips presentats una vegada feta la petició des del
departament de logística serà causa d’exclusió, sense cap més requeriment.
Posteriorment a l’obertura pública del sobre C1 (altres criteris avaluables de manera
automàtica) i abans de realitzar l’obertura pública del sobre C2 (proposta econòmica) es
sol·licitarà als licitadors, si s’escau, la demostració dels EQUIPAMENTS APORTATS
(Torres laparoscòpia 3D). Aquesta sol·licitud serà sempre sota petició del departament de
logística i mitjançant correu electrònic enviat a la atenció de la persona representant i amb
preavís de uns 5 dies hàbils.
Memòria justificativa del contracte
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La NO demostració del material presentat una vegada feta la petició dès del departament
de logística serà causa d’exclusió, sense cap més requeriment.
Totes les despeses que es puguin produir per a les demostracions aniran a càrrec del
licitador.
11 Visites als centres?
És obligatori realitzar visites per a presentar proposta?

 ܆SI

 ܈NO

12 Documentació
S’utilitzen annexos? Si
Annex 1 de criteris subjectius
Annex 2 de manteniment
Annex 3 tècnic
Annex 4 torres
Annex 5 econòmic
Annex 6 de criteris d’adjudicació
Annex 7 documents a incorporar als sobres
Annex 8 de justificació preu sortida expedient
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre A
1.
2.
3.
4.
5.

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)
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre B
1.
2.
3.

Annex 2 de manteniment a complimentar segons les instruccions recollides al Plec
de Prescripcions Tècniques
Annex 3 tècnic a complimentar segons les instruccions recollides al Plec de
Prescripcions Tècniques
Qualsevol altra documentació requerida al Plec de Prescripcions Tècniques

Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre C.1 (altres criteris avaluables
de manera automàtica)
1.
2.

Annex 4 de torres a complimentar segons les instruccions recollides al Plec de
Prescripcions Tècniques
Qualsevol altra documentació requerida al Plec de Prescripcions Tècniques
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Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre C.2 (proposta econòmica)
1. Model 9 Oferta econòmica
2. Annex 5 econòmic
3. Qualsevol altra documentació requerida al Plec de Prescripcions Tècniques
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