INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN
TANC DE NITRÒGEN D’ALTA EFICIÈNCIA I UN CONGELADOR BIOLÒGIC
AUTOMÀTIC PEL LABORATORI DE TERÀPIA CEL·LULAR DEL BANC DE SANG
I TEIXITS, (Expedient CS/1000/1100002728/22/PS)

Vista la petició del laboratori de Teràpia Cel·lular del Banc de Sang i Teixits, sobre
la contractació d’un subministrament d’un tanc de nitrogen d’alta eficiència (190ºC) per criopreservació de mostres, i un congelador biològic automàtic per a la
criopreservació de material biològic (48 L / +50ºC/-180ºC) mitjançant nitrogen
líquid pel Laboratori de Teràpia Cel·lular del Banc de Sang i Teixits, per tal
d’esmenar l’obsolescència dels equips propietat del Banc de Sang i Teixits.
El laboratori de Teràpia Cel·lular produeix anualment un total d’unes 1500 bosses
de productes hematopoètics criopreservats dels quals es trasplanten unes 900
bosses anuals, quedant així un balanç net de bosses acumulades de 600
productes/anuals. El Banc de Sang i Teixits té la necessitat d’adquirir aquest
equipament per poder realitzar les activitats associades al seu àmbit sanitari, de
forma productiva, segura i òptima, i als seus centres de treball que disposa a tot el
territori català.
S’enceta aquest procediment de contractació de subministraments, amb caràcter no
harmonitzat mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb el que disposen
els articles 21.1 i 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Aquesta licitació es portarà a terme mitjançant l’opció de Sobre Digital.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SUB/2018 SIMPLIFICAT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en data 26
de juny de 2018.
El pressupost de sortida de la contractació es de 105.100,00 € sense IVA i
127.171,00 € amb IVA per l’exercici 2022.
Aquesta licitació està dividida en 2 lots:
Lots

Descripció

Quantitat

Preu unitari
s/iva

Preu unitari
a/iva

1

Tanc de nitrògen d'alta eficiència

1

74.100,00

89.661,00

2

Congelador biològic automàtic

1

31.000,00

37.510,00

105.100,00

127.171,00

Total

Les empreses licitadores estan obligades a presentar l’oferta a tots els elements
que composen cada lot.
La contractació es per a l’any 2022, l’expedient no admet revisió de preus ni
modificacions.
Cal remarcar que l’import màxim de sortida de la licitació, ha tingut en compte un
estudi de mercat previ, i adquisicions prèvies.

No caldrà la constitució de la garantia provisional, però si la garantia definitiva que
serà un 5% de l’import total d’adjudicació sense IVA.
Es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del contracte al
Sr. Álvaro Alouane Novoa
Donada les característiques de la licitació, no serà necessària la constitució d’un
Comitè d’Experts.
La present licitació no admet variants i no preveu modificacions futures
Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a
judici de valor, que es distribueixen en un 75 % i un 25% respectivament, com
annex d’aquest informe s’adjunten els corresponents criteris.
La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se de
la següent forma
Solvència econòmica: volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en
l’àmbit de l’objecte del contracte, per un import igual a 110.000 € per al lot 1 i de
45.000,00 € per al lot 2, acreditats en els corresponents certificats
Solvència tècnica o professional: Descripcions, catàlegs i fotografia dels productes
a subministrar, amb la corresponent documentació tècnica per cada producte.
Relació dels principals subministraments efectuats d’igual o semblant naturalesa
durant els últims 3 anys, amb indicació del seu import, dates i destinació pública o
privada, relacionats amb l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els
corresponents certificats sobre aquests. La suma dels diferents certificats ha
d’ascendir a un import mínim anual de 110.000 € per al lot 1 i de 45.000,00 € per
al lot 2 sense IVA.
S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor
poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics
suficients per donar resposta a la demanda del BST.
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del
quadre de característiques. En el seu defecte, es consideraran amb valors
desproporcionats o anormals les ofertes quan:
- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.
Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el
20%, s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament
als criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent
procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.

2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en
valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en
valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris
susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma
de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior
en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.
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