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OBJECTE DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

L’acord marc per al subministrament de medicaments pel tractament de l’asma greu,
respon a la necessitat dels centres adherits al mateix d’aprovisionar-se d’aquests
productes per tal de garantir la continuïtat en la prestació del servei públic
d’assistència sanitària, la qual tenen encomanada per l’Administració Sanitària. Així
mateix, també respon a la necessitat d’aconseguir, mitjançant economies d’escala, que
el preu d’adjudicació d’aquests productes sigui el més econòmic possible.
La relació de material a subministrar, és la que consta al plec de prescripcions
tècniques publicat al perfil del contractant del Consorci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya.
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CONCURRÈNCIA

Segons consta a les corresponents actes, s’ha rebut oferta per part de les següents
empreses:
ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN SA
GLAXOSMITHKLINE, S.A
TEVA PHARMA
Totes les empreses presenten la documentació exigida als plecs administratius i tècnics dins
del termini i per tant es consideren totes elles incloses.
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VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els criteris de valoració són els especificats al Quadre de Característiques del contracte:
CRITERIS A VALORAR A L’ACORD MARC (100 punts)
* A la primera i única obertura es valoraran:
Les Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica
Oferta econòmica ......................................................... Es valorarà com a màxim fins a 50 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la proporció directa
inversa que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica
x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant
y= puntuació màxima de l’apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa

NOTA: El preu que es tindrà en compte per tal de valorar la puntuació serà el preu sense IVA i aplicant
el RD.
ACONDICIONAMENT EXTERN:
* Tipografia visible (principi actiu, dosis/concentració, volum total, via, lot i caducitat)
................................................................................................................................. 10 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la tipografia visible i 0 punts l’empresa que no ho tingui

ACONDICIONAMENT INTERN
* Presentació en dosis unitària (especificant el nom del principi actiu, dosis, via
administració, lot i data de caducitat) ................................................................... 8 punts
Obtenint la màxima puntuació l’oferta que especifiqui la totalitat de la citada presentació i 0 punts la que no ho
especifiqui

* Element de traçabilitat (Data matrix que inclogui Codi Nacional, lot i caducitat, amb
comprovació de correcta lectura) .......................................................................... 5 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui element de traçabilitat i 0 punts l’empresa que no ho tingui

Grau de contingut/absència de làtex (si s’escau) ..... Es valorarà com a màxim fins a 2 punts
Obtenint la màxima puntuació la formulació (inclou acondicionament) sense làtex i 0 punts la formulació (inclou
acondicionament) que contingui algun grau de làtex

Disposar de dispositiu antipunxades integrat (per exemple : agulla retràctil, presentació en
ploma) ............................................................................. Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Obtenint la màxima puntuació si l’envàs en disposa i 0 punts si no en disposa

Compromís de l’empresa, en el cas que resulti adjudicatària, a remetre als serveis de farmàcia,
juntament amb cada comanda, una relació agrupada que contingui els identificadors únics dels
medicaments continguts en el mateix, de manera que es puguin capturar d’una sola vegada,
mitjançant sistemes informàtics, el conjunt d’identificadors únics dels sistemes de
medicaments que composen la comanda ..........................................................................................
Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Obtenint la màxima puntuació qui presenti el compromís i 0 punts qui no el presenti.
A efectes de puntuar en el present criteri d’adjudicació les empreses hauran d’incorporar una declaració responsable
signada pel responsable legal de l’empresa on s’especifiqui aquest compromís.
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Estabilitat
del
medicament
fora
de
nevera
(temperatura
ambient
o
<25ºC)
.......................................................................................... Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Obtenint la màxima puntuació si la presentació es pot emmagatzemar a temperatura ambient i 0 punts si precisa de
refrigeració (4-8ºC)

Frequència d'administració del medicament (administració mensual, bimensual o trimestral)
......................................................................................... Es valorarà com a màxim fins a 6 punts
Obtenint 6 punts si el medicament incorpora a la seva fitxa tècnica l'administració trimestral, 4 punts si incopora
l'administració bimensual, 2 punts la mensual i 0 punts si l'administració és inferior al mes.

Valoració dels albarans .................................................. Es valorarà com a màxim fins a 2 punts
Obtenint la màxim puntuació l’empresa que enviï els albarans valorats (preu adjudicat a l’expedient i, % de descompte (si
s’escau) per cada línia de producte, lot i caducitat) i 0 punts l’empresa que no ho aporti.

Comanda mínima ....................................................................... Es valorà com a màxim a 2 punts
Obtenint la màxim puntuació l’oferta que no obligui a fer una comanda mínima i 0 punts la que obligui.

S’han presentat les següents empreses als productes que constaven a la licitació i són:
ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN SA
GLAXOSMITHKLINE, S.A
TEVA PHARMA

El detall dels criteris avaluables de forma automática és el que consta a l’annex adjunt.

6

IMP-SC-049

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

4

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 111 428

sacac@consorci.org
www.consorci.org

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

D’acord amb els criteris d’adjudicació anteriorment relacionats, la homologació del present
acord marc serà de les 2 empreses que obtinguin una major puntuació, un cop aplicats els
criteris de valoració corresponents.
Així mateix, totes les empreses han presentat la declaració responsable sobre el compliment
dels requeriments mínims i especificacions tècniques que s’han definiti en el Plec de
Prescripcions tècniques de l’expedient
Per tant, un cop analitzat tècnicament i economicament el contingut de les diferents
ofertes presentades en l’expedient de contractació relatiu a l’acord marc del subministrament
de medicaments pel tractament de l’asma greu i d’acord amb les puntuacions obtingudes per
cadascuna d’elles, es proposa homologar a les empreses que consten a l’annex adjunt.
Tanmateix, tal i com consta a l’annex i d’acord amb les puntuacións obtingudes, resultarà
adjudicataria dels contractes basats, l’empresa millor puntuada. No obstant, els centres
destinataris, per a les continuacions del tractament i en base a criteri clínic, podran adjudicar
els contractes basats a una/es empresa/es diferent/s de la millor puntuada. En aquest cas,
caldrà justificar aquesta elecció en base al criteri clínic en un informe signat pel professional
responsable de l’elecció, el qual constarà a l’expedient.

I als efectes oportuns, i per a que en quedi constància, signo aquest informe.

Sra. Araceli Moratalla
Coordinadora de procediments de la central de contractació
Servei Agregat de Contractacions Administratives
Signat digitalment
13:19:40 2020.07.29
'00'02+
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ASMA GREU

BENRALIZUMAB 30 MG
35763 INYECTABLE 1 ML PLUMA
PRECARGADA

1.654,15900

AstraZeneca
Farmacéutica Spain S,A,

RESLIZUMAB 100 MG
38643 INYECTABLE PERFUSION 10
ML VIAL

401,32050 TEVA PHARMA

RESLIZUMAB 25 MG
38644 INYECTABLE PERFUSION 2,5
ML VIAL

100,36250 TEVA PHARMA

BENRALIZUMAB 30 MG
38645 INYECTABLE 1 ML JERINGA
PRECARGADA
38646

MEPOLIZUMAB 100 MG
INYECTABLE VIAL

38652 MEPOLIZUMAB 100 MG PLUMA

1.654,15900

AstraZeneca
Farmacéutica Spain S,A,

LABORATORIO
788,57180 GLAXOSMITHKLINE,
S,A,
LABORATORIO
787,00000 GLAXOSMITHKLINE,
S,A,

7267058

FASENRA 30mg autoinyec,,
pluma1X1ML

Cinqaero 10 mg/ml
concentrado para solución
713269,1
para perfusión - 1 vial de 10
ml
Cinqaero 10 mg/ml
concentrado para solución
716048,9
para perfusión - 1 vial de 2,5
ml
7204152

FASENRA 30mg jering,precar,
1X1ML (2) (3)

Puntuació
Comanda
Mínima (màx
2 punts)

Puntuació
Absencia de
latex
(màx 2
punts)

Puntuació
unidosis
(màx 8
punts)

Puntuació
antipuntxad
es (màx 5
punts)

Puntuació
Tipografia
visible
(màx 10
punts)

Puntuació
Identificadors
únics
(màx 5 punts)

Puntuació
Element de
traçabilitat
(màx 5 punts)

Puntuació
Estabilitat del
medicament
(màx 5 punts)

Puntuació
Freqüència
d'administració
(màx 6 punts)

Adjudicat

Puntuació
valoracio
albarans
(màx 2
punts)

Puntuaciö
SOBRE C

Punt. Oferta
economica
(màx 50
punts)

Homologat

Preu unitari
amb IVA

Frequencia
d'administració

Dif. Preu
licitació Preu
presentat

Estabilitat del
medicament

RD aplicat

Element de
traçabilitat

Preu unitari
amb RD

Identificadors
únics

Preu unitari
sense IVA

Tipografia visible

Unitats
d'envàs

Subministrament
dispositiu
antipuntxades

Marca

Unidosis

Codi
Nacional

Absència de latex

Nom laboratori

Comanda Mínima

Preu màxim
de licitació

Valoració albarns

PRINCIPI ACTIU

IVA aplicat

idCPL

Baja Temeraria

ANNEX A L'INFORME TÈCNIC

1

1.788,28000

1.654,15900 RD 8/10 (7,5%)

0 Correcte

4

1.720,32500

50 SI

2 NO

2 SI

2 SI

8 SI

5 SI

10 SI

5 NO

0 NO

0 SI

4

88 SI SI

1

433,85000

401,31120 RD 8/10 (7,5%)

0,0093 Correcte

4

417,36370

50 SI

2 NO

2 SI

2 SI

8 N/A

0 SI

10 SI

5 NO

0 NO

0 SI

2

81 SI SI

1

108,50000

100,36250 RD 8/10 (7,5%)

0 Correcte

4

104,37700

50 SI

2 NO

2 SI

2 SI

8 N/A

0 SI

10 SI

5 NO

0 NO

0 SI

2

81 SI SI

1

1.788,28000

1.654,15900 RD 8/10 (7,5%)

0 Correcte

4

1.720,32500

50 SI

2 NO

2 SI

2 SI

8 SI

5 SI

10 SI

5 NO

0 NO

0 SI

4

88 SI SI

709251 NUCALA

1

852,51000

788,57180 RD 8/10 (7,5%)

0 Correcte

4

820,11460

50 NO

0 NO

2 SI

2 SI

8 N/A

0 SI

10 SI

5 SI

5 SI

5 NO

2

89 SI SI

726685 NUCALA

1

852,51000

788,57180 RD 8/10 (7,5%)

-1,5718 Correcte

4

820,11460

50 NO

0 NO

2 SI

2 SI

8 SI

5 SI

10 SI

5 NO

0 NO

0 NO

2

84 SI SI
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