Exp. 2021-50
Tipus: subministraments
Procediment: Contractació basada d’acord marc
Objecte: Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de manteniment integral post
garantia de l’equipament d’alta tecnologia per a la unitat d’angioradiologia de l’Hospital Clínic de
Barcelona per a la realització de procediments intervencionistes vasculars i no vasculars (angiògraf
monoplà i angiògraf biplà)
Promotor: Centre de diagnòstic per la Imatge (CDI)

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

I.

Antecedents

Aquest contracte mixt de subministrament/servei es considera com a contracte basat de l’Acord marc
per al subministrament d’equipament de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l’Hospital Clínic
de Barcelona (HCB) i el Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (Exp. 2019/22).
El Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI) té la responsabilitat de realitzar els estudis corresponents
a les especialitats de Radiografia i Medicina Nuclear dels pacients de l'Hospital Clínic de Barcelona
(HCB), així com de pacients procedents d’altres centres públics o privats. Els estudis realitzats no són
exclusivament morfològics, sinó que també comprenen estudis funcionals, tant en l’aspecte diagnòstic
com terapèutic.
En l’exercici de les seves funcions, el CDI de l’HCB té entre les seves competències garantir una millor
prestació dels serveis oferts, mitjançant la contractació del contracte mixt dels subministraments i
serveis de manteniment que es pretenen contractar en aquest procediment.

II.

Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte

El contracte mixt relatiu al subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de
manteniment integral post garantia de l’equipament d’alta tecnologia per a la unitat d’angioradiologia de
l’HCB per a la realització de procediments intervencionistes vasculars i no vasculars és imprescindible
per a que l’HCB pugui garantir l’activitat normal i el seu funcionament pels diagnòstics que s’efectuen a
l’HCB.
Per tant, d’acord amb el que es preveu a l’article 28 de la LCSP, es considera que queden suficientment
justificades les necessitats a cobrir per aquest contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per satisfer-les.
Així mateix, la situació pandèmica deguda al virus COVID-19 ha accelerat la necessitat d’adquirir
l’objecte de la present contractació per a poder assolir les objectius assistencials de l’HCB.
A tal fi, l’HCB té necessitat d`adquirir els equips esmentats i el seu manteniment, per tal de seguir
donant servei i garantir el correcte funcionament del mateix i donar continuïtat al seu dia a dia.
La naturalesa jurídica del contracte és la de subministrament, per tant, els contractes que
s’adjudiquin seran contractes administratius de subministraments i es regiran pel que estableixen
els articles 16 i 25 de la LCSP i a les previsions, drets i obligacions fixats a l’Acord Marc.

III.

Durada del contracte

El contracte tindrà una durada de 120 mesos a comptar des del 20 d’abril de 2021 o del dia següent al
de la seva formalització si aquesta data és posterior o anterior, i no es preveu pròrroga.
La garantia de l’equip i el posterior contracte de servei de manteniment es computarà des del dia que
efectivament sigui instal·lat l’equip d’acord amb allò que estableixi el PPT.
L’objecte de la contractació del present expedient consta d’una unitat d’Angioradiologia. Aquest unitat
esta integrada per equips d’alta tecnologia, i que per tant el seu manteniment te com a finalitat mantenir
en tot moment el perfecte estat, disponibilitat, fiabilitat, seguretat, eficiència, eficàcia i funcionament,
per tal de garantir la assistència mèdica i sanitària als pacients de l’HCB
Els objectius del servei de manteniment que s’incorpora a la licitació juntament amb el subministrament
del propi equip són els que s’indiquen a continuació:
•
•
•
•
•

Assolir el millor estat de conservació de totes les parts i elements dels components.
Facilitar l’obtenció de funcions i prestacions que han de complir, i l’optimització de les
funcionalitats dels equips.
Garantir la disponibilitat total de l’equip.
Adequar les instal·lacions als equips i necessitats actuals.
Garantir la seguretat referida als aspectes tècnics de l’equip.

Per tal de garantir totes les especificacions enumerades anteriorment, l’empresa encarregada que ha
de dur el manteniment de l’equip que es pretén contractar ha d’acreditar coneixements específics o el
“know how” per a realitzar-lo pels seus mitjans propis.
Es per aquest motiu que l’únic servei capacitat per prestar el servei de manteniment es la marca
comercial de l’equip que ha de subministrar-ho, per tal de garantir la fiabilitat i seguretat per aquest
tipus d’equips mèdics d’alta tecnologia.
Atès que la vida útil mínima d’aquest equip es de 10 anys, es proposa com a tècnic facultatiu la duració
del manteniment exclusiu a aquella empresa adjudicatària del subministrament de l’equip pel període
de 120 mesos.

IV.

Justificació de la no divisió en lots
Les empreses licitadores estan obligades a presentar oferta a la totalitat del contracte: Els
licitadors hauran de presentar-se a la totalitat del contracte. La naturalesa i l’objecte del contracte no
permeten oferta diferenciada entre equip i manteniment del de l’equip, ja que dificultaria la correcta
execució del mateix des d’un punt de vista tècnic. Així mateix, existeix la necessitat de coordinar
l’execució de diferents prestacions dins del contracte; per això, es convenient que la totalitat de
l’execució del lot recaigui sobre el mateix adjudicatari.
Els equips que conformen la Unitat d’angioradiologia de l’HCB s’han de renovar degut al transcurs de
la vida útil dels mateixos, i per donar la resposta adequada a la demanda assistencial del Servei és
necessari disposar d’alta tecnologia per a la realització de procediments intervencionistes vasculars i
no vasculars. Per tant, és necessària una única unitat funcional formada pels equips objecte del
contracte. La divisió del contracte en diverses unitats dificultaria la execució del servei de la unitat i la
seva funcionalitat. La no divisió en lots es justifica en:
• Unificar el procés de la intervenció en les dues sales
• Unificar la forma de treballar de tots els professionals involucrats, la qual cosa permetrà
solucionar possibles situacions de contingència i fins i tot balancejar l'activitat de les sales en
funció de la demanda, sense limitacions per part dels professionals en el maneig dels equips al
ser aquests equivalents.
• Millorar els fluxos de treball unificat en tots dos serveis

• Millorar la seguretat de pacients i professionals pel fet de poder controlar de manera unificada
els protocols de dosi a professionals, pacients etc.
• Integració única amb els sistemes d'informació de l'hospital
• Unificació i homogeneïtzació de resultats en els eventuals estudis d'investigació clínica i de
processos assistencials

V.

Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte calculat de conformitat amb el que estableix l’article 101 de la LCSP,
és de 2.120.000 .-€ (IVA exclòs).
El pressupost màxim de licitació és de 2.120.000.-€ sense IVA, i de 2.565.200.-€ amb IVA inclòs.
PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ (sense iva)

2.120.000.-€

IMPORT ESTIMAT
MODIFICACIONS (sense iva)

-

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC) (sense IVA)

IMPORT ESTIMAT
PRÒRROGUES (sense iva)

-

2.120.000.-€

El pressupost de licitació s’ha calculat d’acord amb un estudi de mercat realitzat en funció dels
preus de mercat
En concret i per la tramitació d’aquest contracte, el valor estimat del contracte s’ha calculat tenint
en compte els subministraments i serveis de manteniment que s’especificaran en el PPT, atès el
preu de mercat actual per aquest subministrament en és l’indicat en el pressupost de licitació. Així
mateix, com a referència per establir el preu del contracte s’ha calculat tenint en compte el valor
real total dels subministraments similars durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos
previs.
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 valor estimat del contracte és el resultat de la suma de l’import de licitació, de l’import previst
per les modificacions i de l’import previst per les possibles pròrrogues, tenint en compte el preu
de mercat actual i els eventuals costos laborals basats dels convenis col•lectius sectorials
d’aplicació.
La disposició del crèdit adequat i suficient s’acreditarà amb la corresponent reserva de crèdit,
segons certificació que consta a l’expedient administratiu.
Atenent a què el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir
en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva
determinació, es fixa com a pressupost de licitació l’import de 2.120.000 € (sense IVA) i de
2.565.200 euros (IVA inclòs), corresponent a l’import del subministrament dels equips 1.000.000
euros (sense IVA) i al servei de manteniment 1.120.000 euros (sense IVA), tal com es preveu
en el desglossament següent:
Desglossament objecte contractual
Subministrament equip
Servei de manteniment de l’equip

Import sense IVA
1.000.000 euros
1.120.000 euros

VI.

Procediment de licitació.
La contractació per cobrir la necessitat descrita en el punt anterior es tramitarà mitjançant el
procediment basat de l’acord marc, d’acord amb el que estableix l’article 221 de la LCSP.

VII.

Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
La solvència consta establerta i acreditada en virtut de l’acord marc corresponents subministraments
de mobiliari d'oficina (Exp. 2019-22). Les empreses es van presentar i que han resultat adjudicatàries i
homologades en l’Acord Marc esmentat són les següents:
Empreses homologades de l’acord Marc (Lot 10) convidats a la present licitació són:
•
•
•
•

VIII.

Canon Medical Systems, S.A
General Electric Healthcare España, S.A.U
Philips Iberica, S.A.U
Siemens HealthCare, S.L.U

Criteris d’adjudicació.
-

CRITERIS SUBJECTE A CRITERIS AUTOMÀTICS (50 punts): VEURE ANNEX

-

CRITERI PREU (50 punts):
CRITERI D’ADJUDICACIÓ PREU (50 punts)

PONDERA
CIÓ

Fórmula de valoració: Preu oferta sense IVA: Preu
equips + manteniment total

50 punts

Així mateix el criteris d’adjudicació i les fórmules emprades per a l’adjudicació del present contracte en
base a la millor qualitat-preu compleix els requisits exigits d’acord amb l’article 145.5 de la LCSP:
-

Vinculació amb l’objecte del contracte

-

-

Formulació de manera objectiva, respectant els principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat, i no confereixen al òrgan de contractació de l’HCB llibertat
de decisió il·limitada.
Garanteix la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de competència
efectiva.

Els criteris emprats tenen com a objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera
possible les necessitat d’aquest Hospital.

Per tot això;
SOL·LICITO
A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ
I.

Que s’iniciï la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en els termes que es proposa en aquest informe.

II.

Que s’iniciïn els tràmits per a la contractació del subministrament indicat i per certificar l’existència
de crèdit, si és el cas.

Barcelona, 1 de març de 2021

Dr. Lluis Donoso
Director del Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI)
Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

