QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE RELATIU A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTS,
ARXIUS I SUPORT INFORMÀTIC AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL O
CONFIDENCIAL AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

EXP.- OBE 18/128

EXP. OBE18/128

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. OBJECTE I NECESSITATS A SATISFER:

Les necessitats que justifiquen la definició de l’objecte d’aquesta contractació estan degudament descrites
a la Memòria justificativa que s’integra a l’expedient i que es publica a la Plataforma de Contractació,
juntament amb el present quadre de característiques.

L’objecte del present Contracte és el és la contractació del servei de recollida i destrucció confidencial de
documents, arxius i suport informàtic amb dades de caràcter personal o confidencial.

El servei inclou el subministrament dels següents contenidors:

Contenidors de capacitat mitjana: contenidors per a la documentació en paper i/o elements
digitals, amb una capacitat d’aproximadament 230-240 litres.
Contenidors de capacitat petita: contenidors per a la documentació en paper i/o elements digitals,
amb una capacitat d’aproximadament 80 a 87 litres.

Addicionalment, el servei haurà d’incloure per als articles detallats anteriorment, els següents serveis:

Servei de recollida en punts de recollida centralitzats. S’exclou la recollida intracentre en els
diferents serveis de l’hospital (centres de cost).
Servei de transport, en el cas de no destrucció In Situ.
Servei de destrucció. Aquesta pot ser In Situ a les dependències de la FGS o en la planta de
destrucció oferta per l’adjudicatari.
Tots els mitjans necessaris per dur a terme la prestació del servei, descrit a l’objecte del present
contracte.

Codi CPV principal: 92512100–4 Serveis de destrucció d’arxius

El present contracte es tipifica com a contracte de serveis, segons allò establert a l’article 17 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, pel qual l’empresari s’obliga a realitzar una prestació de fer
consistent en el desenvolupament d’una activitat amb un resultat diferent a una obra o un
subministrament, incloent-hi els serveis de tracte successiu i per preus unitaris sense que es defineixi amb
exactitud el nombre de prestacions incloses a l’objecte del contracte al moment de formalitzar-lo per estar
subordinades a les necessitats de la Fundació. Atès això, la Fundació no es compromet a contractar una
quantitat determinada de prestacions, sense que els adjudicataris puguin exigir peticions de quantitats
determinades o d’imports mínims com a condició de prestació del servei.
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La descripció i característiques del servei i la forma de prestar-lo seran les estipulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques (d’ara en endavant, PPT).
B.

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:

Tramitació:

Ordinària

Urgent

Procediment d’adjudicació: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb allò establert a
l’article 19 en relació a l‘article 22 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic de 8 de novembre, (en
endavant, LCSP). El procediment obert s’adaptarà a allò establert en la LCSP, amb les particularitats
establertes en el seu article 318 , pels poders adjudicadors no administració pública.

C.

EXISTÈNCIA DE LOTS:

Sí
No
Els motius que impedeixen la divisió en lots de l’objecte de la present licitació, són essencialment per la natura
del seu objecte: es tracta del servei de recollida i destrucció confidencial de documents, arxius i suport
informàtic amb dades de caràcter personal o confidencial, que només pot ser prestat de forma integral per una
mateixa empresa. Per tant, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots.

La recollida, transport i gestió de la destrucció de la documentació objecte d’aquest contracte ha de ser
executada per un sol contractista per tal d’evitar un evident risc de descoordinació capaç de provocar
incompliments de la normativa, especialment en l’àmbit tan sensible de la protecció de dades sanitàries i
mèdiques.

És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al
Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant s’afirma que l’òrgan de
contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi “hacer la ejecución del contrato
excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los
diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la
ejecución adecuada del contrato”.
.
Obligació de presentar-se a la totalitat del contracte
Sí
No

D.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
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•

El valor estimat del contracte s’ha calculat d’acord amb allò establert a l’article 101 LCSP. En
concret, 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, benefici industrial, de personal, etc., que ja
haurà estat calculat per l’adjudicatari. Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant.

El preu del contracte en relació a la prestació, d’acord amb allò establert a l’article 102 de la LCSP, es
determinarà en funció dels preus unitaris referits als diferents components de la prestació, essent el
màxim de despesa associat a aquest contracte el pressupost base de licitació aprovat. Tanmateix, la
Fundació no resta obligada a encarregar un mínim de serveis ni el licitador podrà reclamar cap mínim
d’encàrrecs per a prestar-lo.

Tant el pressupost base de licitació i, si escau, el pressupost màxim del lot, així com –si escau- els preus
unitaris referits als diferents components de la prestació es consideren imports màxims, per tant,
s’exclouran totes les ofertes que superin qualsevol d’aquests preus.
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L’import dels Lots, i/o sublot, si s’ escau, en base als quals s’ha calculat el pressupost estimat de licitació
es troben desglossats en l’annex de “Model d’oferta econòmica” que s’adjunta a continuació del present
document. Els preus totals i unitaris indicats en l’annex es consideren preus màxims.

E.

TERMINI D’EXECUCIÓ I LLOC DE LLIURAMENT:

Termini d’execució:
El termini d’execució del contracte és de dos (2) anys, amb la possibilitat de tres (3) pròrrogues anuals.

La data d’inici del contracte serà:

La data d’inici del contracte serà el dia 1 de octubre de 2019 o en cas de que la data de
formalització sigui posterior, el dia 1 del mes següent a la seva formalització.
El dia següent al de la seva formalització.

El termini màxim de lliurament és l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques o el que hagi ofert
l’adjudicatari (si el termini és objecte de valoració) i començarà a comptar des del dia de lliurament de la
comanda.

Possibilitat de pròrroga:
Si:

Es podrà prorrogar el contracte per un termini màxim de tres (3) pròrrogues anuals.

No:

Lloc de lliurament: L’establert en el PPT.

F.

ADMISSIÓ DE MILLORES I/O VARIANTS:

Admissió de Millores:

S’admeten:
No s’admeten

Admissió de variants:

No s’admeten
S’admeten, d’acord amb el següent:

G. GARANTIES:

S’estableix garantia PROVISIONAL:
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Sí
No

S’estableix garantia DEFINITIVA:

Sí

S’exigeix la constitució d’una garantia del cinc (5) per cent del preu estimatiu ofert pel licitador
amb la millor puntuació, IVA exclòs.

No

H.

Sí

TERMINI DE LA GARANTIA:

S’estableix un termini de garantia de 6 mesos des de la resolució del contracte, sense perjudici de
l’aplicació de les normes que li correspongui sobre la responsabilitat a que estigui afecta la garantia.

No

I.

SUBCONTRACTACIÓ

Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel contractista principal. Es
consideren tasques crítiques la recollida, transport i destrucció d’arxius i documents.
No s’admet la subcontractació.

J.

SUBROGACIÓ DE PERSONAL

Sí
No

K.

CESSIÓ

Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No

L.

PUBLICITAT I UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS:

Presentació de les ofertes mitjançant eines electròniques:
Sí. Veure Plec de clàusules particulars. Tal com indica la clàusula 11.10 del Plec de Clàusules
Particulars Tipus, “A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat
o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
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document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen”. Per tant, els
representants legals de les empreses licitadores només hauran de signar electrònicament el resum
de la seva oferta. Es recomana que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la
signatura i enviament de les proposicions, els requisits tècnics exigits per a la presentació de
proposicions.
No

Protecció de dades de caràcter personal:
Donat que la signatura electrònica permet relacionar la identitat del signant, nom i cognoms amb el
número del Document Nacional d’Identitat, i per tal de conciliar les exigències de transparència i publicitat
amb el dret a la protecció de dades de caràcter personal, els documents que integren l’expedient de
contractació i que requereixen publicació es troben duplicats.

D’una banda, s’incorpora a l’expedient el document signat electrònicament per la persona competent i,
d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació no es vulneri el dret a la
protecció de dades de caràcter personal que pugui contenir.

Finalment, amb la formalització del contracte, l'adjudicatari també accepta donar compliment al
compromís protecció de dades que s’hi annexa.

Obertura dels sobres mitjançant eines electròniques:
Sí. L’acte d’obertura dels sobres es realitzarà de manera electrònica a través de l’eina Sobre Digital.
Atès això, en aplicació de l’article 157.4 de la LCSP que diu que “En todo caso, la apertura de la oferta
económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan
emplearse medios Electrónicos”, l’acte d’obertura es realitzarà en sessió privada”.
Vist això, s’adapta el sistema d’obertura previst en el Plec de clàusules a la tramitació electrònica del
present expedient.
No

Estructura dels sobres de la licitació:
La present licitació s’articula, com preveu l’article 146.3 LCSP, en vàries fases i, per tant, la configuració
dels sobres és la següent:
-

Sobre A: documentació administrativa que s’indica al Plec de clàusules particulars tipus.

-

Sobre B: documentació de l’oferta relacionada amb la qualitat subjecta a judici de valor.

-

Sobre C: documentació de l’oferta relacionada amb la qualitat subjecta a valoració mitjançant
fórmules automàtiques i documentació de l’oferta econòmica subjecta a valoració mitjançant
fórmules automàtiques.

Aquesta configuració dels sobres precisa aquella establerta al Plec de clàusules particulars tipus i l’adapta
als requisits d’aquesta licitació.
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M. MOSTRES:

Es contempla la possibilitat de mostres:
Sí

S’informa als licitadors que se’ls podran requerir les mostres. Veure criteris d’adjudicació
En cas d’incompliment s’exclourà a l’empresa de la licitació. Els licitadors són els únics
responsables d’identificar correctament la mostra. Dites mostres es faran servir a efectes
d’avaluar que el servei compleix amb els requisits mínims establerts en el PPT i per avaluar el
producte ofert d’acord amb els criteris establerts a tal efecte.

Motius d’exclusió relacionats amb les mostres: per no presentar el total de mostres dins el
termini i en el lloc especificats (hauran d’estar físicament dipositades en el lloc indicat dins del
termini màxim) i/o per no complir la mostra els mínims establerts en el PPT i/o per identificar
incorrectament la mostra.

Si les mostres s’han requerit en el moment de presentació de l’oferta, en el Sobre A s’haurà
d’incorporar l’acusament de rebuda, o alternativament, pel cas de ser lliurades per correu, el
justificant de la tramesa a l’oficina de correus on consti data i hora, i anunciar-la a la Unitat de
contractació.

No

N.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat tècnica que
busca obtenir la millor relació qualitat - preu.

Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: 40 punts. Sobre B.

1.

Projecte de treball, organització i coordinació del servei. Fins a 20 punts

S’avaluarà i puntuarà:
La descripció detallada de la planificació i l’assessorament en l’establiment dels circuits de
recollida de la documentació confidencial. Fins a 5 punts
Els mitjans i mecanismes que garanteixin la traçabilitat en tot el procés de la gestió de la
documentació. Fins a 5 punts
Els mitjans per coordinar la recollida així com la comunicació i gestió de les incidències i/o
protocols i el temps de resolució d’aquestes. Fins a 4 punts
Les mesures de seguretat i protocol d’actuació en cas d’intent d’accessos indeguts. Fins a
3 punts
El Pla de formació necessari per al personal de recollida intracentre que la FGS designi i
l’assessorament de bones pràctiques per aquests professionals sobre la recollida
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intracentre, en quant a pràctiques de Qualitat i de Prevenció de Riscos Laborals. Fins a 3
punts

2.

Tipus, disseny i integració del contenidor amb el mobiliari de l’hospital. Fins a 10 punts.

Es valorarà el tipus i disseny dels contenidors presentats (ergonomia), sobretot es valorarà que el seu disseny
permeti reduir el temps en la operativa i en el circuit de recollida (fàcil mobilitat) i la seva integració en el
mobiliari i espai de la FGS. Per a poder valorar-ho s’aportarà la fitxa tècnica d’aquests i una mostra. La mostra
es lliurarà, dins del termini de presentació d’ofertes de forma coordinada amb la Cap de Neteja, Bugaderia i
Residus de l’Hospital. Caldrà enviar un correu electrònic a la següent adreça per concretar el dia de l’entrega
de la mostra: ytorremorell@santpau.cat (Tel. 93 556 55 47), i la quantitat a lliurar.

3.

Pla de manteniment del contenidors. Fins a 5 punts.

Es valorarà el pla de manteniment dels contenidors (també inclou la revisió de l’estat de neteja dels mateixos)
així com la seva renovació, en cas necessari. Caldrà detallar el número de revisions i freqüència de les
mateixes.

4.

Valorització de la documentació destruïda. Fins a 5 punts.

Es valorarà la tecnologia emprada en la proposta de valorització de la documentació destruïda i si els
processos per a realitzar aquesta destrucció són innovadors i optimitzen els recursos emprats. També es
valorarà la gestió del destí final del residu.

La FGS posa en coneixement dels licitadors que l’objectiu de la valoració dels criteris subjectes a judici de
valor, és puntuar millor les ofertes que es considerin més viables i que responen millor a les seves necessitats
concretes. Es puntuarà comparativament entre els licitadors, a partir de la documentació aportada, i es
classificaran les propostes com a representatives del grau de desenvolupament i l’adequació a l’activitat que
es desenvolupa en la FGS.

S’atorgarà la major puntuació, no necessàriament la màxima puntuació, a la proposta o propostes que
presentin una major qualitat i nivell de detall dels punts detallats a cadascuna. En el cas de que es consideri
que la proposta no respon adequadament a les necessitats de la FGS en relació al criteri especificat, la
puntuació assignada serà de 0 punts.

Assoliran menor puntuació les ofertes que responguin al següent;
Les ofertes que no presentin explicació, presentin una explicació mínima
o es limitin a reproduir els apartats descrits en els Plecs.
Les ofertes que presentin mitjans materials insuficients i/o no
especifiquin el seu control i justificació.

L’extensió màxima de la proposta tècnica serà de 30 pàgines a una cara, fent servir una mida de lletra tipus
Arial 10 o similar. Caldrà seguir el mateix ordre en la presentació de la memòria tècnica:

1.

Projecte de treball, organització i coordinació del servei
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2.

Tipus, disseny i integració del contenidor amb el mobiliari de l’hospital

3.

Pla de manteniment del contenidors

4.

Valoració de la documentació destruïda

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
Si
No.

En funció de la puntuació obtinguda l’apartat “Criteris avaluables mitjançant judicis de valor” (Sobre B) i
“Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques” (Sobre C) les ofertes s’agruparan segons les següents
categories:
Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 0% i el 50% de la puntuació
Qualitat mitjana: ofertes que obtenen més del 50% i fins el 75% de la puntuació
Qualitat alta: obtenen més del 75% i fins el 100% de la puntuació

Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 60 punts. Sobre C.

Import ofert pel servei de recollida i destrucció total de la documentació destruïda... Fins a 60 punts
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció (millor oferta
* 60/ oferta avaluada).
A tal fi, s’ha d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:
Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les següents
directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP:

Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (més del 75% i fins el 100% de la puntuació
qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la mitjana
del total de les ofertes.
Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (més del 50% i fins el 75% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 30% de la
mitjana del total de les ofertes.
Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (entre el 0% i el 50%de la puntuació
qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 35% de la mitjana
del total de les ofertes.

Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant,
s’exclouran del procediment, si es dóna 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 l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).
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Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte dels
criteris d’adjudicació que permeten contractar un servei de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris vinculats a
l’objecte del contracte que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen
en una relació qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa finalitat
que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, quin servei es proposa i com es prestarà, adaptant-se
concretament a les condicions específiques de funcionament de la FGS. D’una banda, els criteris qualitatius
establerts pretenen identificar l’oferta que millor respongui a les necessitats ja descrites de la FGS, a saber, la
recollida i destrucció de documents, arxius i suport informàtic d’acord amb la normativa de protecció de dades.
D’altra banda, els criteris econòmics tenen com a finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi
qualitat-preu.

Criteris, per ordre de prelació, específic per dirimir un empat:

En casos d’empat en les valoracions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte:

-

La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb
discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes
a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació.
Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més
avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del
major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
Aquesta documentació, haurà d’estar a disposició de la Mesa en un termini màxim de tres dies
hàbils des del seu requeriment, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex al present
Quadre.

-

En el cas que persisteixi l’empat es farà un sorteig públic mitjançant el qual es dirimirà quina serà
la proposició guanyadora. La data del sorteig es publicarà al perfil de contractant i es convocarà
mitjançant correu electrònic a les empreses les proposicions de les quals estiguin en empat.

O. MESA DE CONTRACTACIÓ:

La Mesa de contractació estarà formada pel següents membres:

Presidenta:

Sra. Vicky Rovira. Directora d’Economia i Finaces, o persona en qui delegui.

Vocals:

Sra. Susana Bañó. L’Òrgan de Control Econòmic Pressupostari de la Fundació,
o persona en qui delegui.
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Sra. Mireia Barroso. Cap de la Unitat de Contractació i assessora legal o
persona en qui delegui.
Secretària:

Sra. Patrícia Ramos. Lletrata, de la Unitat de Contractació o persona en qui
delegui.

La mesa de contractació tindrà atribuïdes aquelles funcions que li corresponguin d’acord amb el PCP, i la
legislació vigent, per tal de desenvolupar correctament les seves tasques.

En particular, la Mesa serà competent per a procedir a inadmetre/excloure del procediment de licitació l’oferta
d’un licitador quan concorri algun dels següents supòsits:

-

Un mateix licitador presenta més d’una oferta; exceptuant els casos en què s’admetin variants i/o així
ho mani el funcionament de l’eina Sobre 2.0.

-

L’oferta es presenta fora de termini per motius injustificats. S’entendrà justificada la presentació
extemporània quan es degui a raons operatives pròpies de la interfície de presentació d’ofertes.

-

L’oferta presenta virus informàtics o qualsevol tipus de programa o codi nociu. En cas de tractar-se
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es procedirà a l’exclusió de l’empresa.
En la resta de casos, la Mesa valorarà, en funció de la documentació afectada, si l’impossibilitat
d’accedir al contingut és causa d’exclusió.

-

Quan el licitador no hagi enviat degudament la paraula clau per a obrir el primer sobre xifrat en el
termini establert.

-

No evacuar el tràmit d’esmena o d’aclariment de documentació en el termini acordat per l’òrgan
competent.

-

La no acreditació de la capacitat, classificació o solvència econòmica i financera i professional o
tècnica exigides en la present licitació.

-

L’oferta és incompleta, varia substancialment el model establert, comporta error manifest en l’import
de la proposició, o existeix reconeixement per part del licitador que la proposició presenta un error o
inconsistència que la fa inviable. També quan l’oferta no concordi amb la documentació examinada i
admesa.

-

Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).

-

La no superació de la puntuació mínima establerta, si escau, en els criteris de valoració.

-

Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s o el pressupost
base de licitació.

-

Quan es vulneri el secret de les ofertes i el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentació subjecta a valoració objectiva abans de la valoració subjectiva. En particular, si el
licitador ha inclòs en el sobre A informació relativa al sobre B o, si escau, C. Igualment si el licitador
inclou en el sobre B informació relativa al sobre C.

-

La no presentació de mostres en el termini concedit a l’efecte o en el lloc especificat.

-

Qualsevol altre que resulti de l’aplicació de la documentació que regeix la licitació i de la normativa
legal i reglamentària aplicable.
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P.

SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:

Classificació empresarial:

Si:

No:

No s’ha trobat equivalència d’acord amb el Reial Decret
773/2015, de 28 d’agost pel que es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre

Solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

1.- La solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar mitjançant els següents ítems:

-

Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a fi del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura
que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis. El volum mínim admissible de la
mitjana dels tres últims anys serà del 100% del contracte.

2.- La solvència tècnica s’haurà d’acreditar mitjançant els següents ítems (aquesta serà comuna per a tots
els lots):

-

Resum dels principals serveis iguals o similars a l’objecte del present contracte realitzats durant
els útils tres anys, on s’hi indiqui l’import, la data i el destinatari públic o privat. Aquests serveis
s’acreditaran, fins a un màxim de quatre contractes efectuats durant els tres últims exercicis
fiscals, mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic, i mitjançant certificats emesos pel contractant quan la destinació sigui
privada o, mancant aquest últim, mitjançant una declaració responsable de l’empresari. En tot
cas els contractes han de recaure sobre l’objecte del present contracte, i el sumatori dels quals
haurà de donar un mínim igual o superior pressupost de licitació.

Als certificats o contractes que acreditin aquesta solvència hi ha de figurar l’objecte que es licita i
l’import adjudicat/contractat.
Si es tracta d’un contracte no subjecte a regulació harmonitzada, i quan l’empresa sigui de nova
creació (antiguitat inferior a cinc anys), la seva solvència tècnica s’acreditarà segons el que
disposa la clàusula 10.1 del Plec de clàusules particulars.

La solvència de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de
l’acumulació de les classificacions i/o solvència de les empreses agrupades, d’acord amb la
normativa vigent.
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Q. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES O PER LES
EMPRESES PROPOSADES COM ADJUDICATÀRIES:

Sí:
No.

R.

FACTURACIÓ:

La facturació serà mensual, i en funció del número de recollides de contenidors pel preu unitari adjudicat
pel servei de recollida i gestió de la destrucció en funció de la seva capacitat (contenidors capacitat
mitjana i contenidors capacitat petita). S’adjuntarà el detall i la certificació de destrucció segons la
normativa.
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de la Fundació, prèvia conformació de
les factures i de la qualitat del servei executat, i d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, correspon
exclusivament a la Fundació, establir si el servei executat s’ha efectuat de conformitat. La cessió de
qualsevol factura conformada haurà de ser notificada ala Fundació de Gestió amb un preavís mínim de 15
dies abans de la data d’abonament de la mateixa. Cas contrari, el pagament efectuat a l’adjudicatari tindrà
caràcter alliberador per a la Fundació.
Les factures han de ser electròniques i s'han de penjar en format XML mitjançant FACE
https://face.gob.es/es/ o bé FACT mitjançant el següent enllaç a la "bústia d'entrega" del sector
públic que ens correspon https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

El nostre codi DIR3 en format XML és el mateix per a l'Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i
Òrgan Gestor: A09006466

A la factura s’haurà de fer constar tant l’òrgan de contractació (Director Gerent) com el destinatari
(Departament d’Administració i Finances) i s’haurà d’identificar el número d’expedient amb el que s’ha
licitat el contracte (OBE18/128). LA FUNDACIÓ ES RESERVA EL DRET DE RETORNAR LES
FACTURES EN LA QUE NO CONSTI ALGUNA D’AQUESTES DADES.

S.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I ALTRES RESPONSABLES:

L’òrgan de contractació és la Directora Assistencial de la FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona
(08025), telèfon 93.291.90.00. El perfil de contractant es troba a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya.

Departament al que s’ha d’adreçar la factura: Departament d’Administració i Finances (carrer de Sant
Antoni Maria Claret, 167, Pavelló Sant Antoni, 08025 de Barcelona), atès que és el competent per
tramitar-la i comptabilitzar-la.
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La Unitat de contractació de la Fundació, té el seu domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, Pavelló
de Sant Antoni, número 20, planta baixa, Barcelona (08025), telèfon 93.553.76.21 i correu electrònic:
contractacions@santpau.cat.

Es designa com a responsable del contracte a la Direcció de Serveis Generals a qui correspondrà
supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li
atribueixin.

T.

REVISIÓ DE PREUS I FÓRMULA TIPUS:

S’aplica:
No s’aplica:

U.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:

No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes:

Fins a un màxim del 20%, per a atendre futures eventualitats durant l’execució del contracte com la variació en
el volum de contenidors previstos, ja sigui per un increment del volum global o per un canvi en el mix dels
contenidors (capacitat petita o mitjana).

Per aquest motiu es preveuen possibles modificacions per variació d’aquesta activitat.

El procediment de modificació, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, és el següent:
1.

Informe tècnic-jurídic en el que es reculli la causa i les condicions de la modificació.

2.

Compareixença de l’adjudicatari acceptant les noves condicions d’execució.

3.

Notificació de l’acord de modificació i la publicació del mateix.

4.

La modificació produirà efectes, transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva formalització. I la
implantació tècnica de la modificació, haurà de dur-se a terme en un termini màxim d’implantació de
15 dies hàbils a comptar des de la data que la modificació pugui produir efectes, d’acord amb allò
establert al precedent paràgraf.

En tot cas, si derivat de la modificació contractual s’ampliés o reduís el preu del contracte, es reajustarà la
garantia definitiva presentada per tal d’adaptar-la al contracte modificat.

En cas de procedir a modificar el contracte, serà indispensable sol•licitar a la Direcció d’Economia i Finances
l’emissió d’un nou certificat d’existència de crèdit.
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La modificació del contracte no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
V.

CONDICIONS ESPECIALS I ESSENCIALS D’EXECUCIÓ:

1.- ESPECIALS
S’aplica:
S’estableixen com a condicions especials d’execució contractual:
- El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades de l’execució de
la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i
d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte.
No s’aplica:

2.- ESSENCIALS
S’aplica:
- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus
termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte.
- Aquelles obligacions del quadre de característiques, del Plec de clàusules particulars, del Contracte tipus i
del Plec de Prescripcions tècniques que se’ls atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial.
No s’aplica:

W. PENALITZACIONS:
Atenent a la necessitat i característiques d’aquest servei, i per garantir la correcta execució del contracte
s’estableix expressament el següent règim de penalitats:
Es considera com a falta molt greu:
•

La interrupció de la prestació del servei per part de l’adjudicatari

•

El no complir amb les responsabilitats empresarials que li corresponen a l’empresa adjudicatària
en matèria fiscal i de drets dels treballadors.

•

El no complir amb l’obligació empresarial pel que fa a Normativa de Seguretat e Higiene.

•

El no complir amb els requisits que s’especifiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques.

•

La realització de qualsevol canvi rellevant i que ha estat motiu de valoració subjectiva en aquesta
licitació sense notificació i aprovació prèvia de la FGS.

•

El no adaptar-se als canvis organitzatius que plantegi la FGS pel seu bon funcionament.

La conseqüència d’una falta molt greu serà motiu de sanció econòmica per cada falta, que comportarà la
penalització de fins un 10% de la facturació mensual del mes de la falta, la reiteració podrà produir la
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resolució del contracte. El responsable del contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció
del dany. En cas que l’incompliment es consideri que ha produït un perjudici molt greu a la fundació podrà
instar la resolució del contacte. Quan es produeixi la resolució del contracte en aplicació d’allò previst en
el present apartat, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantia en concepte d’indemnització.

Es considera com a falta greu:
•

No presentar la documentació i les certificacions de destrucció de manera periòdica segons
s’indica en el Plec de Prescripcions Tècniques.

•

No corregir ni posar els mitjans necessaris per a la correcció de les incidències que puguin sorgir
durant tot el procés de recollida i destrucció de la documentació confidencial.

La conseqüència d’una falta greu serà motiu de sanció econòmica per cada falta, la penalització serà d’un
2% de la facturació mensual del mes de la falta, la reiteració es considerarà com a molt greu, sense cap
possibilitat de reclamació o indemnització per part de l’adjudicatari, i pertocarà aplicar les penalitzacions
que escaiguin d’acord amb allò previst a l’apartat precedent.

Es considera com a falta lleu:
•

Altres incompliments amb menor impacte en l’execució del servei.

La conseqüència d’una falta lleu serà motiu de sanció econòmica per cada falta, la penalització serà d’un
1% de la facturació mensual del mes de la falta, la reiteració es considerarà com a falta greu o molt greu
segons correspongui d’acord amb els apartats precedents.

El tipus dels percentatges indicats, correspon a una xifra màxima. Quan el contractista concorri en una
falta i s’hagi d’aplicar les penalitzacions, aquestes seran graduades en funció de la gravetat de la falta i el
dany comés a les Fundacions. El responsable del contracte emetrà un informe amb la motivació
corresponent, que inclourà la gradació de la sanció ha aplicar, en cada cas, amb els límits corresponents

En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la Fundació per tal de proveir-se
del servei. S’entén per sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la Fundació.

El descompte es podrà fer mitjançat: abonament en la següent factura, transferència de l’import de la
penalització i/o subministrament de material per l’import de la penalització.

X.

RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

S’aplica.
No s’aplica, essent possible interposar recurs d’alçada d’acord amb l’article 47 de la LCSP.
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DILIGÈNCIA
Aquest Plec, amb número d’expedient OBE18/128, ha estat examinat i acompleix els requisits que la
vigent legislació reguladora del contractes del Sector Públic estableix.

Cap de la Unitat de Contractació i Assessora legal de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

NOTA: Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient electrònic: d’una banda, s’incorpora el document signat
electrònicament per la persona competent i, d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació
no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.
Aquest document preval, a tots els efectes, sobre la resta de documentació anterior que conforma l’expedient i que
pugui contenir dades que li siguin contradictòries.
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