INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA DEL CONTRACTE
Núm. expedient: CS/C
S/CC00/1101236830/21/AM
Òrgan gestor: GERÈNCIA
GERÈNCIA DE COMPRES
Objecte del contracte: Subministrament de frigorífics per vacunació COVID At.Primària
Tipus: Subministrament
Tramitació: D'Emergència
Procediment d’adjudicació: Obert
1. Introducció
L'Institut Català de la Salut (ICS) és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya,
amb gairebé 40.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el
territori. L'ICS gestiona 283 equips d'atenció primària (EAP). L'Institut també gestiona hospitals
(Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona,
Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa i Viladecans).
Com a entitat de referència del sistema sanitari públic de Catalunya, l'ICS té l'objectiu de
millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, a través de la promoció dels hàbits
saludables, de la prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties, des de les
més banals fins a les requereixen un abordatge més complex.
A més, juntament amb l'activitat assistencial, l'ICS du a terme una intensa tasca investigadora, a
través dels set instituts de recerca integrats als seus centres hospitalaris i d'atenció primària. La
investigació que duen a terme els professionals de l'ICS s'orienta a donar resposta a preguntes
sorgides de la pràctica clínica, de manera que els resultats científics tenen la voluntat de revertir
en la millora de la salut de les persones. El mateix passa amb la docència. L'ICS és capdavanter
en la formació dels professionals de demà a Catalunya. En els seus centres es formen 2.300
professionals de 51 especialitats diferents en ciències de la salut i 4.500 alumnes de pregrau de
medicina, infermeria, odontologia i altres disciplines. A més, l'Institut també desenvolupa
programes de formació continuada adreçada a tots els col·lectius professionals. Tot plegat, per
seguir fent de l'ICS una empresa líder, al servei dels ciutadans.

2. Justificació de la tramitació d'emergència
Atès l’establert a l’article 3 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut el
qual estableix que els seus objectius són
- Prestar serveis sanitaris públics preventius, assistencials, diagnòstics, terapèutics,
rehabilitadors, pal·liatius, de cures i de promoció i manteniment de la salut destinats als
ciutadans, de conformitat amb el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut i la
cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat.
- Prestar altres serveis finançats amb taxes o preus públics que li pugui encarregar el
departament competent en matèria de salut.
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- Portar a terme activitats docents i de recerca en el camp de les ciències de la salut.
- Les prestacions públiques en l'atenció primària i l'atenció contínua extrahospitalària; l'atenció
hospitalària, que inclou els serveis d'alta complexitat i d'alta tecnologia mèdica; l'atenció
sociosanitària; l'atenció de la salut mental, i la prestació de serveis diagnòstics i de suport per a
garantir uns serveis assistencials eficients i de qualitat.
- La cooperar amb la resta de prestadors públics de serveis sanitaris i sociosanitaris, amb la
finalitat de donar eficàcia i coherència a la realització del seu objecte.
Tal i com el Decret 26/2020 de 23 de juny de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, informa en la seva exposició de motius, en aquests moments excepcionals, en
què la crisi sanitària, “malgrat continguda, encara no s'ha superat, es requereix preservar
aquelles eines de gestió que s'han mostrat eficaces per afrontar col·lectivament els reptes de la
pandèmia i garantir el dret a la protecció de la salut de la població en les millors condicions
possibles () on l'evidència clínica apunta a la incidència de possibles rebrots de la malaltia.”
Continua l’exposició de motius determinant que “les necessitats de salut pública i una
planificació responsable i coherent amb aquesta realitat, sí justifiquen preservar la capacitat
d'accés immediat del Sistema públic de salut als seus recursos () amb l'objectiu d'afrontar
augments de demanda assistencial fruit de la incidència directa de la Covid-19, que poden
manifestar-se amb un alt grau de variabilitat en funció de cada territori i, per tant, requereixen
mantenir estructures de resposta flexibles i immediates, procurant protegir la continuïtat dels
serveis en el conjunt de línies assistencials” () és necessari, per tant, “abordar plans de
contingència en aquells àmbits on sigui necessari i amb la intensitat que la realitat de cada
supòsit exigeixi () garantir la capacitat productiva dels laboratoris i poder utilitzar mesures per
evitar abusos o manca de capacitat, i per aquest motiu es preveuen mesures com la de fixar
preus màxims en cas necessari”.
El resultat de l’expressat anteriorment és que l’ICS ha de garantir la disposició immediata de
material per vacunació i altres material sanitaris i no sanitaris.
Per tal de donar aquesta garantia, és del tot necessari aprovisionar-se de forma immediata del
material frigorífics per les vacunes COVID que s’han de conservar als centres d’atenció primària,
tenint en compte la situació excepcional dels mercats nacionals i internacionals, els terminis de
fabricació i lliurament i, de manera més concreta, els rebrots continus arreu del país. És per això
que es proposa la contractació d’emergència dels béns relacionats a l’annex.

3. Naturalesa i extensió del contracte
L’objecte del contracte consisteix en el subministrament successiu segons necessitats dels
centres de frigorífics per vacunació COVID.
La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d’un contracte de subministraments,
d’acord amb l’article 16.3 a) de la LCSP.
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4. Divisió en lots
L'objecte de la contractació és per un sol artícle. S’han agrupat en lots homogenis, prenent com
a referència el territori. Per tal de facilitar la lliure concurrència, evitar discriminacions i
fomentar la participació de les empreses, aquestes podran presentar les seves ofertes, bé a un
lot, a varis o a la totalitat dels lots.
Pel que fa als lots (5 lots) serà obligatori presentar oferta a la totalitat del lot.
5. Procediment d’adjudicació
El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el SU-AM-POEMERG-01-21 i d’acord amb l’article 122 de la LCSP, ha estat aprovat per òrgan de contractació
en data 1 de febrer de 2021.
El procediment de licitació serà l'obert, tramitació d'emergència i el procediment d’adjudicació
es realitzarà d’acord amb les normes previstes a l’article 221.4.a) per a l’adjudicació de
contractes basats en Acords marc conclosos amb una o vàries empreses.
6. Durada
D’acord amb l’article 29 de la LCSP, la durada d’un acord marc no pot excedir els quatre anys,
per tant, tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu
finançament i la necessitat de sotmetre’n la realització periòdicament a concurrència, així com
les peculiaritats i característiques del sector d’activitat de l’ICS,, la durada prevista del contracte
s’ha establert fins al 31 de desembre de 2021.
El contracte no preveu un termini de pròrroga, tenint en compte que les característiques del
contracte el limiten a un període determinat de temps, sense perjudici de les modificacions que
es puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.
7. Centres adherits no ICS
En aquesta contractació no s’ha previst la licitació conjunta amb altres centres, institucions o
organismes del sector públic.
8. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
L’elaboració del pressupost base de licitació s’ha realitzat d’acord amb els articles 100 i 102 de
la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en
compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals.
Així mateix, en ser un acord marc referit al subministrament de béns segons necessitats i a preu
unitari no s’ha establert un pressupost base de licitació limitatiu ni vinculant.
El pressupost base de licitació s’ha determinat en 622.545,00 euros IVA inclòs (514.500,00
euros IVA exclòs) i un valor estimat de contracte de 514.500,00 euros IVA exclòs.
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9. Criteris de selecció del contractista
a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Els criteris de solvència tècnica i professional, econòmica i financera estan especificats als
apartats 11 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor poden
justificar la selecció de l’empresa adjudicatària, donat que acredita que compta amb els
recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta al gran volum que l’Institut Català de
la Salut demanda al mercat atès la seva mida com a empresa pública sanitària que engloba 8
Hospitals i gairebé el 85% de l’assistència primària de tota la Comunitat Autònoma.
b. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d'execució requerides a la licitació estan especificades als apartats 19
del quadre de característiques, del plec de clàusules administratives particulars o bé en l’annex
que allà s’assenyala.
c. Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris d'adjudicació, informats favorablement per l'Assessoria Jurídica, són criteris de
valoració automàtica i es troben recollits a l'annex 4 del plec de clàusules administratives
particulars. La configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor relació qualitat preu en
l’adjudicació del contracte i això fent servir criteris econòmics i qualitatius.
Tots ells estan vinculats a l’objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis
d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
Per tot l’anterior,
Barcelona,

Francisco García-Moreno Charlez
Responsable Àrea d’Infraestructures, Servei Tècnics i Patrimoni
Exp. CS/CC00/1101236830/21/AM
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ANNEX 1
NECESSITATS DEL CONTRACTE
ZPIE 1101236830
QUANTITAT

LOT 1 AP51
LOT 2 AP53
AP56
AP58
LOT 3 AP57
LOT 4 AP52
AP54
LOT 5 AP55
AP50

BARCELONACIUTAT
CATALUNYACENTRAL
LLEIDA
PIRINEU
METROPOLITANASUD
METROPOLITANANORD
GIRONA
TARRAGONA
TERRES DE L'EBRE

67
15
6
4
26
82
7
31
7
245
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