
INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’
EQUIPAMENT INFORMÀTIC DIVERS I RECANVIS DE PETIT MATERIAL PER
AL BANC DE SANG I TEIXITS (21NHBS511)

Vista la petició de la Direcció TIC del Banc de Sang i Teixits, sobre la contractació
del subministrament d’equipament informàtic divers i recanvis de petit material
similar per al Banc de Sang i Teixits.
Per tal de minimitzar el nivell d’obsolescència de l’equipament de Microinformàtica
divers i recanvis de petit material del BST, es requereix puntualment l’adquisició
d’un volum notable d’equips (portàtils, impressores, petit material informàtic i
altres equipaments). Al mateix temps, la incorporació d’aquest equipament
permetrà donar resposta a noves necessitats que ens han sorgit i que sorgiran
durant els mesos vinents.
S’enceta aquest procediment de contractació de subministraments, amb caràcter no
harmonitzat mitjançant procediment obert abreujat, d’acord amb el que disposen
els articles 21.1 i 159.6 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
SUB/2018 SIMPLIFICAT ABREUJAT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en
data 2 de juliol de 2018.
El pressupost de sortida de la contractació es de 57.807,10 € sense IVA i
69.946,59 € amb IVA per l’exercici 2021, d’acord amb la distribució següent.
La licitació no està dividida en lots arran del tipologia de l’equipament i
homogeneïtat tècnica de la llista de material.
Les empreses licitadores estan obligades a presentar l’oferta a tots els elements
que composa la licitació i perquè l’adjudicació es realitzarà a lot sencera a un sol
proveïdor .
La contractació es per a l’any 2021. L’expedient no admet revisió de preus.
Cal remarcar que l’import màxim de sortida de la licitació, ha tingut en compte un
estudi de mercat previ i adquisicions prèvies.
S’estipula que la garantia definitiva serà del 5% de l’adjudicació.
No es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del
contracte al Sr. Diego Quero de la Direcció TIC del BST.
La present licitació no admet variants ni modificacions futures
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 65.000,00 € 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 i també
l'acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la 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.
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
Els criteris d’adjudicació es composen únicament per criteris quantificables per
mera aplicació de fórmules previstes al plec.
Donades les especificitats del procediment, no serà obligatòria la inscripció de les
empreses licitadores al ROLECE o registre equivalent de la Comunitat Autònoma.
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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Plec Tècnic per la renovació per obsolescència d’equipament informàtic
divers i recanvis del Banc de Sang i Teixits (Criteris de valoració)

Criteris d'adjudicació per a la contractació d’equipament
informàtic divers i recanvis del Banc de Sang i Teixits (Exp
21NHBS511)
1.

Criteris d’Avaluació de les Ofertes

Pels criteris d’adjudicació del procediment de contractació, s’aplicarà el barem de puntuació següent,
segons una puntuació màxima de 100 punts a repartir de la següent manera:



Oferta econòmica: 95 punts
Temps d’entrega: 5 punts

Criteris automàtics
Oferta econòmica per la totalitat dels articles requerits: Fins a 95 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més avantatjosa del subministrament de
l’equipament informàtic per tot el global dels articles requerits, rebrà la puntuació màxima de 95
punts. La resta d’ofertes rebrà la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, aplicant la
següent fórmula:
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
1
𝑃𝑣 = [1 − (
) × ( )] × 𝑃
𝐼𝐿
𝑀
On Pv és la puntuació de la oferta a valorar, P punts del criteri econòmic, Ov és l’oferta a valorar
(sense IVA), Om és l’oferta econòmicament més avantatjosa (sense IVA), IL és l’import màxim fixat
(sense IVA) i M és el factor de modulació (que s’ha fixat a 1).
Per tant la fórmula queda de la següent manera:
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
1
𝑃𝑣 = [1 − (
) × ( )] × 95
57.807,10
1
Cal que l’oferta de la totalitat d’articles requerits, quedi per sota de l’import màxim fixat.
Quedaran directament excloses, totes aquelles ofertes que quedin per sobre de l’import màxim
de licitació, preu sense IVA.

© Banc de Sang i Teixits, 2021

Pàg. 1 / 2

Plec Tècnic per la renovació per obsolescència d’equipament informàtic
divers i recanvis del Banc de Sang i Teixits (Criteris de valoració)

Temps d’entrega del material requerit: Fins a 5 punts
Es valorarà els temps d’entrega del material requerit per part de cadascun dels licitadors, aplicant
la següent fórmula:
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
1
𝑃𝑣 = [1 − (
) × ( )] × 𝑃
𝐼𝐿
𝑀
On Pv és la puntuació de l’oferta a valorar, P punts del criteri objectiu respectiu al temps d’entrega,
Ov és l’oferta a valorar (temps d’entrega en dies naturals), Om és l’oferta més avantatjosa, IL és
el temps màxim fixat d’entrega i M és el factor de modulació (que s’ha fixat a 2).
Per tant la fórmula queda de la següent manera amb un temps d’entrega especificat en dies
laborals:
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
1
𝑃𝑣 = [1 − (
) × ( )] × 5
15
2
Es puntuarà directament amb zero punts i no s’aplicarà la fórmula anterior a totes aquelles
ofertes que quedin per sota del temps mínim d’entrega de 1 dia o per sobre de 15 dies laborals.
Quedaran directament excloses totes aquelles ofertes que quedin per sobre d’un temps màxim
d’entrega de 40 dies laborals.
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