





INFORME
RELATIU
A
LA
CONTRACTACIÓ
DELS
SERVEIS
DE
DESENVOLUPAMENT DEL SOFTWARE DE LA NOVA PLATAFORMA DE GESTIÓ
DE COMPONENTS SANGUINIS DEL BANC DE SANG I TEIXITS PER AL BANC
DE SANG I TEIXITS.

Vista la petició de la Direcció TIC del Banc de Sang i Teixits, sobre la contractació
d’un Servei de desenvolupament del software de la nova plataforma de gestió de
components sanguinis del Banc de Sang i Teixits per al Banc de Sang i Teixits.
Dins del Pla Director de Sistemes del Servei Català de Salut de Catalunya, es troba
la realització del projecte HES (Historial Electrònic de Salut) i el BST formarà part
d’aquest projecte on es crearà una nova plataforma per la gestió de components
sanguinis.
En resum, es prepara una nova plataforma tecnològica 360º per la donació,
processament i transfusió dels components sanguinis essent el BST l’òrgan
contractant i, per tant, es preveu la licitació per contractar els serveis de definició,
desenvolupament, pujada a producció i manteniment de la solució informàtica de
components sanguinis, per gestionar el model “vena a vena”, que inclou la donació,
el processament i la transfusió de components sanguinis, connectada al nou
Historial Electrònic de Salud i que pugui donar servei a qualsevol centre sanitari.
L’àrea TIC per realitzar aquest projecte disposarà de recursos interns i d’una PMO
específica per donar servei al projecte (vinculat al expedient núm.
CSE/1000/1100002350/23/PO). En aquest sentit, cal advertir de la incompatibilitat
de les empreses que resultin adjudicatàries d’aquest projecte previ de creació d’una
oficina tècnica per al projecte de transformació digital del software dels components
sanguinis, vinculat al projecte HES-BST (Historial Electrònic de Salut) per al BST i
depenent de fons REACT per concórrer a la present licitació.
D’acord amb l’eix prioritari del CatSalut EP20. REACT EU per Afavorir la reparació
de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències
socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de la economia0 REACTEU i l’objectiu específic OE.20.1.1. OE REACT-UE 1. Productes i serveis per als
serveis de salut.
Aquesta licitació estarà sotmesa al Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal
directiu de l'administració de la generalitat i de les entitats del seu sector públic del
BST que desplega un pla de mesures antifrau d’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, aprovat per l’òrgan de govern de BST i que està a disposició
dels interessats en la pàgina web de BST: https://www.bancsang.net/
Atès que el BST no disposa de mitjans tècnics adequats per desenvolupar aquesta
tasca i que per raons tècniques convé contractar-les a un operador extern per
poder-les realitzar, concretament cal la contractació per aquest exercici.
S’enceta aquest procediment de contractació de serveis, amb caràcter harmonitzat
mitjançant procediment obert, d’acord amb el que disposen els articles 22.1 i 156 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SER/2018 OBERT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en data 2 de juliol
de 2018.










El pressupost de sortida de la contractació és de 3.830.578,51,00 € sense IVA i
4.635.000,00 € amb IVA, donat el caràcter pluriennal del contracte (corresponent
766.115,70 € sense IVA i 927.000,00 € amb IVA per l’exercici 2022 i 3.064.462,81
€ sense IVA i 3.708.000,00 € amb IVA pel 2023) i amb un valor estimat total de la
contractació de 3.830.578,51,00 € sense IVA i 4.635.000,00 € amb IVA, d’acord
amb la distribució que s’especifica en el pla de necessitats següent:
ANY
2022

Import sense IVA

Import amb IVA

abast

766.115,70 €

927.000,00 €

pluriennal

2023

3.064.462,81 €

3.708.000,00 €

pluriennal

TOTAL

3.830.578,51 €

4.635.000,00 €

Pel que fa a la justificació dels costos, s’identifica que per aquest projecte seran
necessàries 75.296 hores. Addicionalment es contemplen més de 8.000 hores de
contingència. Per tant, tenint en compte que el total d’hores necessàries serà de
84.188,54 hores i que el preu hora es fixa en 45,50 € sense IVA, s’obté el total del
VEC de 3.830.578,57 € sense IVA.
En quant al percentatge de despeses directes i indirectes:
-
-

Despeses indirectes: 8%
Despeses generals: 5%
Benefici industrial: 3%
Despeses directes: 92%

El contracte es tramitarà mitjançant despesa anticipada, ja que el mateix serà
finançat amb el fons REACT-EU.
L’abonament de la contraprestació anirà en funció de fites, tal i com es detalla en
els plecs que regeixen la licitació.
No es contempla la divisió en lots, ja que el servei requerit, cal tractar-lo de
manera integral amb l’objectiu d’aconseguir la màxima optimització i eficiència a
tots els nivells i la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.
Ja que l’òrgan de govern de BST en sessió de data 5 de maig de 2022, va autoritzar
l’acord pluriennal de despeses, aquesta contractació tindrà el caràcter pluriennal,
pels anys 2022 (de l’1 de setembre al 31 de desembre) i 2023 (de l’1 de gener al
31 de desembre), sense possibilitat de pròrroga,
En cas que hi hagi canvis normatius en el marc legal que regula els fons europeus
que son la base financera d’aquesta contractació , els terminis inicialment previstos
podran ser susceptibles d’ajustament si s’escau,
Si per causa major degudament justificada es produeix un endarreriment en
l’execució del contracte i requereix un ajornament en la posada en funcionament
de l’objecte de la contractació, el contractista quedarà obligat a continuar en
l’execució del contracte fins la seva finalització o en el seu cas la implantació
definitiva
L’expedient no admet revisió de preus.










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. Antoni Masi, de la Direcció Corporativa i TIC del BST.
Donada les característiques de la licitació, no serà necessària la constitució d’un
Comitè d’Experts.
La present licitació no admet variants.
Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a
judici de valor, que es distribueixen en un 50 % i un 50 % respectivament, pel que
fa al valor de ponderació de la formula econòmica s’eleva a 3 , ja que el contracte
te un alt nivell qualitatiu i de la complexitat tècnica i perquè mes del 80% dels
costos corresponen a despeses de personal.
S’incorporarà el cost del manteniment del servei, un cop finalitzat el termini
d’execució del mateix.
La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se en
els termes previstos al plec de clàusules administratives:
Pel que fa a la solvència econòmica i/o financera:
Volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte, per un import igual o
superior a l’ exigit en l’anunci de licitació i en els plecs del contracte (2.000.000,00
€ sense IVA).
Pel que fa a la solvència tècnica i/o professional:
Relació dels principals serveis 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.
A tal efecte, caldrà acreditar l’execució d’un mínim de 3 projectes amb
característiques tècniques similars a les del objecte del contracte en l’àmbit de la
salut i la suma dels diferents certificats haurà d’ascendir a un import anual mínim
de 2.000.000,00 € sense IVA.
Específicament els licitadors interessats hauran d’acreditar de forma fefaent i
contrastada l’ús d’instruments del CTTI com a condició bàsica: en aquest sentit
caldrà que les empreses licitadores coneguin el sector salut i els instruments
tecnològics i els procediments de treball que CTTI aporta a aquest, d’acord amb
l’estreta dependència d’aquesta contractació amb el projecte HES del CatSalut.
Ates que BST s’adherirà a la infraestructura del CTTI, i ja que la nova plataforma
del BST utilitzarà les eines que el CTTI posa a l’abast per cobrir les necessitats
davant d’aquest projecte. Per tant, com a requisit caldrà que les empreses
interessades hi hagin treballat i serà condició sine qua non l’adequació a
plataformes més modernes d’arquitectura de contenidors que siguin compatibles
amb els CPDs del CTTI, així com l’ús de tecnologies que segueixin les directius i
mitjans tecnològics del CTTI.










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.
No serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació empresarial,
però s’accepta la següent classificació com alternativa a la solvència tècnica: Grup
V; Subgrup 2; Categoria 5.
Tanmateix, com a condició especial d’execució, es demana que l’empresa
adjudicatària utilitzi les tecnologies que segueixin les directius i mitjans tecnològics
del CTTI.
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, en cas que
n’hi hagi.
Per valorar ofertes anormals, 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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Annex I.- Criteris d’adjudicació




QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Servei de desenvolupament del software de la nova plataforma de gestió de
components sanguinis per al Banc de Sang i Teixits.
Referència d’expedient: CSE/1000/1100002514/23/PO
Lots: no hi ha lots.
Limitacions: no es preveuen
Codi CPV: 72500000-0
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 3.830.578,51 € sense IVA
ANY
2022
2023
TOTAL

Import sense IVA
766.115,70 €
3.064.462,81 €
3.830.578,51 €

Import amb IVA
927.000,00 €
3.708.000,00 €
4.635.000,00 €

abast
pluriennal
pluriennal

*S’identifica que per aquest projecte seran necessàries 75.296 hores. Addicionalment es
contemplen més de 8.000 hores de contingència. Per tant, tenint en compte que el total
d’hores necessàries serà de 84.188,54 hores i que el preu hora mitjana es fixa en 45,5 € sense
IVA, per a tots els perfils participants i/o categories en el projecte, s’obté el total del VEC de
3.830.578,57 € sense IVA.
Costos directes
Costos indirectes

92 %
8%

B3. Pressupost base de licitació: 4.635.000,00 € amb IVA
B4. Finançament: El contracte es tramitarà mitjançant despesa anticipada, ja que el mateix
serà finançat amb el fons REACT-EU. finançats com a part de la resposta de la Unió a la
pandèmia de COVID-19”
B5. Atès que en el moment de licitar aquest contracte no es disposa de les bases reguladores
dels ajuts, les quals poden influir en aspectes substancials, queda condicionat al que es pugui
establir en aquestes bases, amb el que el propi contracte es podria haver de modificar, per tal
de complir amb les bases dels ajuts.
1
Informe favorable de l’assessoria jurídica del CatSalut: 25/05/2022

En atenció a tot l’exposat, s’estableixen les següents condicions;
·
·

L’existència de crèdit suficient
Les bases reguladores dels ajuts als que opta el BST, i que són d’obligat compliment.

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: 680.0002
C2. Expedient d’abast plurianual: si
Acord de l’Òrgan de Govern: 5 de maig de 2022
Distribució de les anualitats:
ANY
2022
2023
TOTAL

Import sense IVA
766.115,70 €
3.064.462,81 €
3.830.578,51 €

Import amb IVA
927.000,00 €
3.708.000,00 €
4.635.000,00 €

D. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació
Termini: de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2023. No obstant, en cas que
hi hagi canvis normatius substancials aplicables a la normativa que regula els fons, els terminis
inicialment previstos podran ser susceptibles d’ajustament si escau. Tanmateix, si per causa
major degudament justificada es produeix un endarreriment en l’execució del contracte i
requereix un ajornament en la posada en funcionament de l’objecte de la contractació, el
contractista quedarà obligat a continuar en l’execució del contracte fins la seva finalització o
en el seu cas la implantació definitiva.
Possibilitat i durada de les pròrrogues: no es preveuen possibles pròrrogues
E. Variants
Sí:

No: X

Elements:
Condicions:
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: obert
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:

Sí: X

No:

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Solvència econòmica:
Volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte, per un import igual o superior a
l’ exigit en l’anunci de licitació i en els plecs del contracte (2.000.000,00 € sense IVA).
Solvència tècnica:
Relació dels principals serveis 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.
A tal efecte, caldrà acreditar l’execució d’un mínim de 3 projectes amb característiques
tècniques similars a les del objecte del contracte en l’àmbit de la salut i la suma dels diferents
certificats haurà d’ascendir a un import anual mínim de 2.000.000,00 € sense IVA.
Específicament els licitadors interessats hauran d’acreditar de forma fefaent i contrastada l’ús
d’instruments del CTTI com a condició bàsica: en aquest sentit caldrà que les empreses
licitadores coneguin el sector salut i els instruments tecnològics que CTTI aporta a aquest,
d’acord amb l’estreta dependència d’aquesta contractació amb el HES del CatSalut,
Ates que BST s’adherirà a la infraestructura del CTTI, i ja que la nova plataforma del BST
utilitzarà les eines que el CTTI posa a l’abast per cobrir les necessitats davant d’aquest
projecte. Per tant, com a requisit caldrà que les empreses interessades hi hagin treballat i serà
condició sine qua non l’adequació a plataformes més modernes d’arquitectura de contenidors
que siguin compatibles amb els CPDs del CTTI, així com l’ús de tecnologies que segueixin les
directius i mitjans tecnològics del CTTI.
G2. Classificació empresarial:
Categoria: 5
Grup: V
Subgrup: 2
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí: X personal associat a la prestació del servei d’acord amb PPT

No:

Tots els equips del contractista hauran d’estar compostos pels perfils adients donada la
situació, com a mínim els equips han de contenir aquests perfils.
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•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dissenyadors UX Designer
Arquitectes
o de solucions
o d’integració
Consultors funcionals (tasques de guiar reunions, documentar requeriments,
realitzar documentació de projecte funcional, etc)
Desenvolupadors de:
o Front
o Microserveis
Quality Assurance
Coordinador infraestructura CTTI
Direcció tipus scrum master
Direcció de projectes
Coordinació general

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental
H. Criteris d’adjudicació
•
•

Criteris automàtics: 50 punts
Criteris judici de valor: 50 punts

1.1. Criteris avaluables automàticament
Oferta econòmica: Fins a 20 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més barata, rebrà la puntuació
màxima de quaranta punts, la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional respecte
a la més econòmica, aplicant la següent fórmula:

On Pv és la puntuació de la oferta a valorar, P punts del criteri econòmic, Ov és la
oferta a valorar, Om és la oferta econòmicament més avantatjosa, IL és l’import màxim
fixat i M és el factor de modulació (que s’ha fixat a 3).

Quedaran directament excloses, totes aquelles ofertes que quedin per sobre de l’import
màxim de licitació.
NOTA MOLT IMPORTANT: No s’acceptarà en cap imports zero/sense cost, ni valors no
ajustats a mercat. En tal cas, les ofertes seran excloses directament del procés de licitació
Altres criteris avaluables automàticament: Fins a 30 punts
1. Preus del manteniment del servei un cop arrancat el 100% de l’abast del projecte:
fins a 10 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més barata, rebrà la puntuació
màxima de 10 punts, la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional respecte a la
més econòmica, aplicant la següent fórmula:

On Pv és la puntuació de la oferta a valorar, P punts del criteri econòmic, Ov és la
oferta a valorar, Om és la oferta econòmicament més avantatjosa, IL és l’import màxim
fixat i M és el factor de modulació (que s’ha fixat a 2).
−
2. Equip de resolució d’incidències des de les arrencades parcials (mínim 2
persones FTE): fins a 5 punts
a. L’empresa licitadora que ofereixi el mínim obtindrà la puntuació de 2 punts
b. L’empresa licitadora que ofereixi 3 persones obtindrà la puntuació de 3 punts
c. L’empresa licitadora que ofereixi 4 persones obtindrà la puntuació de 4 punts
d. L’empresa licitadora que ofereixi 5 persones obtindrà la puntuació de 5 punts
−
3. Proposta d’equip de coordinació intern de tots els equips treballant en paral·lel,
a banda dels perfils proposats per executar el projecte: fins a 5 punts
a. Si s’ofereix: 5 punts
b. No s’ofereix: 0 punts
−
4.

Proposta de temps extraordinari de desenvolupament del projecte (amb les
mateixes condicions tècniques del contracte inicial): fins a 10 punts
a. Fins a 12 mesos extraordinaris: 10 punts
b. Entre 8 i 12 mesos: 6 punts
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c. Entre 8 i 4 mesos: 4 punts
d. Menys de 4 mesos: 1 punt

1.2. Criteris avaluables segons judici de valor
Oferta tècnica: Fins a 50 punts
Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb
els valors numèrics establerts per a cada criteri i sub-criteri en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per
ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

La fórmula s’aplica a cada criteri i, si escau, a cadascun dels sub-criteris per separat, per
després obtenir la puntuació total.
1. Resum executiu. Fins a 6 punts
− Es valorarà disposar d’una il·lustració conceptual de tot el que recull la proposta pel
servei de desenvolupament de l’aplicació del BST. Resum de tots els continguts
més significatius de la proposta, afegint l’enfocament, la organització, planificació,
equips, lliurables més destacats, etc.
−
2. Abast de la solució i Metodologia d’enfocament de servei de la solució : Fins
a 7 punts
• Visió global:
o Detallada i esquematitzar tot l’abast funcional , i proposta
tècnica que caldrà realitzar.
o Estratègia de la Metodologia de gestió de projecte i
assegurament del seguiment, control i coordinació del mateix
per part dels equips proposats.
o Il·lustracions de proposta de software “prototipus”, enfocades a
BST
o Plantejament general del servei i acatament de totes les
condicions especificades en el present plec.
• Propostes amb visió estratègica i específica de:

•
−

o Plantejament dels requeriments / abast
o Plantejament funcional
o Pla d’arquitectura i coordinació detallada amb CTTI
o Pla de treball de l’abast tècnic i llenguatges de programació
o Plans de proves
o Plans de creixement de dades
o Proposta per disposar processos futurs i model comú
o Suport al pla d’arrancada
o Pla de gestió del canvi
o Altres estratègies associades
Lliurables associats per cada fase del projecte

3. Coordinació i distribució d’equips, CV d’equips: Fins a 8 punts
• Presentar tots els equips implicats a treballar en paral·lel en la solució.
• Dimensionament dels mateixos.
• Dedicació proposada: perfils, tasques, rols, etc.
• CV on es mostri l’experiència en el sector i coneixement en altres projectes
similars que es mostri en els seus CVs. Els CVs hauran de ser de les
persones que realment vagin a realitzar el projecte i com es donarà servei
a diferents perfils que es requereixi durant el contracte.
− Proposta de coordinació de tasques i equips i assegurar planificació.
−
4. Planificació i pla d’implantació: Fins a 9 punts
• Presentar la proposta de planificació i pla d’implantació detallats per cada
punt tant tècnic com funcional descrit en el punt 3 del plec tècnic.
• Associar a la planificació i pla d’implantació tant els equips que proposa el
contractista com possible organització de l’equip del BST segons es defineix
en el punt 4.6. i punt 5 del plec tècnic. Ha de ser coherent i comprensible i
real
• Visió global projecte, hores, cost, equip, planificació detallada de cada
arrencada, suport a l’arrencada, etc.
• Escenaris, MVP, Quick wins, etc.
−
5. Propostes de millora addicionals: Fins a 7 punts.
o Demostració d’aptituds per part de l’empresa de realitzar
plantejaments estratègics i capacitat de conceptualització del
projecte en qualsevol moment del temps durant tot el projecte: fins a
0,5 punts
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o
o
o
o
o
o

Metodologies actuals, innovadores i àgils, per tal de poder disposar
del màxim d’informació en sessions de requeriments, amb el mínim
de reunions amb usuaris: fins a 0,5 punts
Plans per mantenir sempre documentació actualitzada, i eina de
gestió de projectes actualitzada: fins a 0,25 punts
Propostes de “nom” de l’aplicació originals i coherents als valors del
BST: fins a 3 punts
Quadre esquemàtic dels conceptes funcionals i tècnics, on es
resumeixi tot l’abast del projecte: fins a 0,5 punts
Proposta de prototipus de la solució. Poder disposar en el primer
mes d’un prototipus lo més real possible de la solució: fins a 2 punts
Altres aspectes innovadors que pugui aportar al projecte: fins a 0,25
punts

−
6. Exposició presencial o remot de la proposta: Fins a 10 punts.
− Es realitzarà una presentació de la proposta de 45 minuts a la Direcció TIC del BST
i altres membres d’altres organitzacions del sector públic, amb opció a preguntes
que podria allargar a màxim dues hores, en aquest cas, es valorarà el contingut
exposició i desenvolupament de la mateixa, la claredat, els objectius, el guio previ,
la capacitat de síntesi, i el contingut de les respostes a qüestions i preguntes
plantejades per BST.
−
7. Condicions i característiques del contracte de manteniment: fins a 3 punts
− Es valorarà les prestacions del contracte de manteniment que englobarà el
contracte de manteniment ofert.
−
NOTA IMPORTANT: Les ofertes que no arribin als 20 punts a la valoració tècnica, quedaran
excloses directament de la licitació i ni tant sols es valorarà la oferta econòmica.
NOTA 2: Cal seguir el ordre del punt 8 del plec tècnic (Presentació de la oferta).

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Paràmetres o formula:
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 7 del PCAP. 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.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
K. Garantia provisional
Sí:

No: X

Import:
Forma de constitució:
L. Garantia definitiva
Sí: X

No:

Import: 5% de l’import d’adjudicació del contracte sense IVA
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Forma de constitució: qualsevol de les formes previstes en l’article 108 LCSP.
M. Condicions especials d’execució
14.1 En els contractes l’execució dels quals requereixi el tractament per part de l’empresa
contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, en el plec s’ha de
fer constar com a condició especial d’execució:
a) La finalitat per a la qual se cedeixen les dades:
Recollida
Estructuració
Conservació
Consulta
Difusió
Acarament
Supressió
Comunicació

Registre
Modificació
Extracció
Comunicació per transmissió
Interconnexió
Limitació
Destrucció
Altres .........

b) El contractista i els subcontractistes se sotmeten a la normativa estatal i europea en matèria
de protecció de dades de caràcter personal, citada al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i la respectaran en tots i cadascun dels seus termes.
c) L’obligació de l’empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte
una declaració, d’acord amb el model que s’adjunta en l’annex 5 d’aquest plec, en què posi
de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a
aquests.
d) L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) anterior.
e) L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència
a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se
n’encarregui la realització.
Caràcter d'obligació essencial

sí

no

14.2 Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o
d’un altre ordre exigides al contractista i als subcontractistes que participin en l'execució del
contracte:
•
•

Paritat de gènere en els recursos humans aportats
Tanmateix, com a condició especial d’execució, es demana que l’empresa
adjudicatària utilitzi les tecnologies que segueixin les directius i mitjans tecnològics del
CTTI.

Penalitat per incompliment

sí

no

Quantia de la penalitat:
Caràcter d'obligació essencial

sí

no

Drets de propietat intel·lectual i industrial
La propietat intel·lectual de les fonts i codis realitzats a l’empara d’aquest contacte pertany a
BST de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense
la deguda autorització prèvia.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes
derivats d’aquest contracte corresponen única i exclusivament a BST. Així doncs, el
contractista cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació de les fonts
i codis objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció,
transformació o modificació o qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord
amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.
N. Modificació del contracte prevista
No es preveuen possibles modificacions.
O. Cessió del contracte
Sí: X En els termes previstos a la LCSP.

No:

P. Subcontractació
Procedeix, si bé d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admet la
subcontractació de la prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació
econòmica derivada de la pandèmia dels crèdits que financen aquest contracte.
Q. Revisió de preus
Sí:

No: X

Fórmula aplicable (en el seu cas):
R. Termini de garantia
Sí:

No: X

Termini:
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
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A càrrec de l’adjudicatari, en cas que n’hi hagi.
T. Programa de treball
Sí:

No: X

U. Unitat encarregada del seguiment , execució del contracte i Mesa de contractació
Composició de la mesa de contractació:
Presidència: Núria Montes Vallès. Direcció Econòmica Financera del BST
Assessoria Jurídica: Membre de l’Assessoria Jurídica del Catsalut
Intervenció: Un representant de l’IASS o l’òrgan de control intern del BST
Vocal: Elisabeth Buxo. Direcció TIC del BST
Vocal: Antoni Masi Roig adjunt a la Direcció del BST
Secretària: Salua El-Mehtar García. Àrea de Contractacions BST

V. Altres
L’Organ de govern de BST ha aprovat el corresponent pla de mesures antifrau i corrupció de
conformitat amb l’article 6.5 de l’Ordre HFP/1030/2021, amb la finalitat de garantir i declarar
que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat
amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del
frau, la corrupció i els conflictes d’interessos

