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Expedient de contractació núm. 2021.01
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Informe de Secretaria

Ramon Bernaus i Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en compliment
del que disposen els preceptes aplicables de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), emet el
següent
INFORME

ANTECEDENTS:
1.- Davant aquest Consorci s’està tramitant per encàrrec de l’ACM un expedient administratiu per la
licitació d’un acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats
de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient de
contractació núm. 2021.01).
2.- Els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques
(PPT), han estat degudament incorporats a l’expedient, així com aquella altra documentació que
justifiquen els diferents aspectes de la present licitació.
3.- De conformitat amb el que determinen les clàusules del PCAP d’aplicació, l’Acord marc té com a
objecte la regulació de les condicions en què tindran lloc els subministraments i serveis associats, i es
qualifica com a contracte mixt de subministrament i serveis amb preus unitaris, dividit en sis (6) lots,
havent-se d’observar en les fases de preparació de la licitació i d’adjudicació les regles del contracte
de subministraments, al ser l’objecte principal de l’Acord marc, de conformitat amb l’article 18 de la
LCSP.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 221.4 de la LCSP.
L’Acord marc i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen pel PCAP i PPT que
integren el present expedient, els quals tenen caràcter contractual. Per tal motiu, les empreses
adjudicatàries en l’Acord marc els hauran de signar, en prova de conformitat, en el moment de la
formalització de l’Acord marc, de manera que les seves clàusules es consideraran part integrant del
contracte, d’acord amb els articles 122 a 126 de la LCSP.
4.- Els destinataris dels subministraments i serveis objecte d’aquest Acord marc són els actuals
membres de l’ACM i els ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens dependents i
els consorcis que gestionen serveis locals o activitats d’interès local en què participen aquests ens
locals vinculats, així com aquells altres ens que realitzin activitats d’interès local en règim de

1

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2021.01
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Informe de Secretaria

concessió administrativa, conveni o altre tipus d’acords, sempre i quan els gestors siguin entitats
sense ànim de lucre, així com aquelles altres entitats previstes en el reglament de la Central de
contractació de l’ACM, en els termes previstos en el PCAP d’aplicació.
5.- El valor estimat de l’Acord marc, de conformitat amb el que disposa la clàusula 9a del PCAP, s’ha
calculat en funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles
pròrrogues fins a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma
de 3.192.307,69 (IVA exclòs). En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions
previstes a la clàusula 52a del plec (fins a un màxim del 20% i 10% addicional) és de 4.150.000,00
euros (IVA exclòs). El pressupost base de licitació és el valor dels contractes basats a tramitar durant
el període d’execució inicial de l’Acord marc, de vint-i-quatre mesos, i es xifra en la quantitat total
estimada de 1.931.346,15 euros (IVA inclòs).
6.- La forma de selecció de les empreses serà mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a la clàusula 18a del PCAP, en relació als
131 a 140 en relació al 145 i següents. de la LCSP.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
PRIMERA.- Legislació aplicable
L’adjudicació de l’Acord marc es fonamenta en les previsions de l’article 221.4 de la LCSP.
Ens trobem davant un expedient ordinari d’un contracte de naturalesa administrativa mixta de
subministraments i serveis, la licitació del qual es realitzarà per procediment obert, en relació al qual,
són d’aplicació els articles 116, 117, 122 i següents de la LCSP, en quan a la preparació de l’expedient.
Tal i com s’ha indicat en els antecedents, l’Acord marc és divideix en sis (6) lots, de manera que cada
lot és una unitat de licitació.
D’acord amb les previsions de la clàusula 14a i 18a del PCAP, la selecció d’empreses per cada lot de
l’Acord marc es realitzarà en base a diversos criteris d’adjudicació, per una banda, criteris subjectes a
un judici de valor, on es tindrà en compte la qualitat dels serveis i el compliment de les prescripcions
tècniques mínimes exigides en el PPT i, per una altra, el criteri preu i altres criteris avaluables de
forma automàtica.
També s’hauran de prendre en consideració les previsions Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, pel que s’estableixen instruccions en relació a
l’aplicació de les noves Directives de contractació, en tot allò que no contradigui a la LCSP.
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SEGONA.- Competència per contractar
El present contracte té naturalesa administrativa mixta de subministraments i serveis, d’acord amb
l’article 25.1 a) apartat 1r de la LCSP, i per raó de la quantia, la competència per contractar correspon
a la Comissió Executiva del CCDL de conformitat amb el que disposa l’article 12 dels Estatuts.
TERCERA.- Expedient de contractació
En ell hi figuren els documents precisos als que fa referència l’article 116 de la LCSP i als quals, en tot
cas, ha d’afegir-se l’informe d’Intervenció de fiscalització de l’expedient i despesa.
QUARTA.- Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
Els plecs de clàusules redactats específicament per a aquest contracte s’ajusten al que disposen els
articles 122 i concordants de la LCSP i inclouen les condicions definitòries dels drets que assumiran les
parts del contracte i així mateix, s’adequa a les exigències del seu objecte.
Així mateix, el PCAP incorpora en la clàusula 43a condicions especials d’execució, de caràcter
mediambiental, social i ètic, de conformitat amb l’establert en l’article 202 de la LCSP.
A més a més, s’ha pres en consideració el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, pel que s’estableixen instruccions en relació a l’aplicació de les
Directives de contractació, en tot allò que no contradiu la LCSP.
CINQUENA.- Regulació harmonitzada i anunci de licitació
El present contracte està subjecte a regulació harmonitzada per superar els llindars establerts a
l’article 21 de la LCSP. En conseqüència, s’haurà d’efectuar un anunci de licitació de manera
preceptiva al DOUE i s’haurà de publicar tota la informació al perfil de contractant.
Així mateix, s’ha estimat oportú publicar també l’anunci de licitació al DOGC i dos diaris de màxima
difusió en l’àmbit territorial de Catalunya.
Atès que la presentació d’ofertes es realitzarà per mitjans electrònics el termini de presentació de
proposicions previst en l’article 156.2 de la LCSP es pot reduir en 5 dies, d’acord amb l’establert en
l’apartat 3 lletra c) del mateix article.
SISENA.- Règim de recursos
Cabrà recurs especial en matèria de contractació, regulat a l’article 44 de la LCSP, els actes que
s’enumeren a l’apartat segon del mateix article.

3

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2021.01
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Informe de Secretaria

L’expedient tramitat, doncs, s’adequa a la legislació vigent en els termes exposats.
Lleida, a la data de la signatura digital.
El Secretari,

Ramon Bernaus i Abellana
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