Resolució d’incoació d’expedient
Assumpte, contractació del Servei de manteniment dels equips de Diagnòstic per
la Imatge de la marca Philips instal·lats als diferents centres del Consorci Sanitari
Integral
Ref. expedient d’inici: CSISEOL1814
Fets
En data 1 de desembre de 2018 es va emetre la memòria justificativa de la
Direcció;
Atesa la necessitat de contractar el Servei de manteniment dels equips de
Diagnòstic per la Imatge de la marca Philips instal·lats als diferents centres del
Consorci Sanitari Integral;
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article de l’article 116 de la Llei, 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Resolució
Per tant resolc
Incoar l’expedient de contractació del Servei de manteniment dels equips de
Diagnòstic per la Imatge de la marca Philips instal·lats als diferents centres del
Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació
ordinària, a càrrec del pressupost del centre.
Firmado
digitalmente por
CARLOS
CONSTANTE (R:
Q5856254G)
Fecha: 2019.10.03
10:14:53 +02'00'

Carlos Constante i Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral
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1

Dades de la sol·licitud

Data:
Data prevista d’inici del subministrament:
Nom del sol·licitant/s:

2

01/12/2018
01/09/2019
Carles Golf Ballve. Cap/Gestor
de Procès de Electromedicina de
CSI

Detall licitació

Centre destinatari:
!
"
"
"

CSI
HT
HDM
Centre de
compartits

" ABS Collblanc
" ABS La Torrassa
serveis " ABS Sagrada Familia
" ABS Gaudí
" Salut Pública

" CAE Sant Feliu
" CAE Cornellà
" CAE La Torrassa
" Residencia Francisco
Padilla
" Residència Collblanc

Tipus de licitació:

"
"
!
"
3

Subministrament (fungibles)
Subministraments (Inversió)
Servei
Obra

" Concessió de serveis
" Mixt
" Serveis a les persones

Elecció del procediment

" Procediment Ordinari
" Obert no harmonitzat
! Obert Harmonitzat
" Contracte Marc
" Simplificat
" Simplificadissim
" Procediment Restringit ( Annex IV)
" Procediment Extraordinari
" Negociat sense publicitat
" Diàleg Competitiu
" Licitació amb negociació
" Associació per a la innovació
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4

Informe de necessitats ( indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

El Servei de manteniment dels equips de Diagnòstic per la Imatge de la marca Philips
instal·lats als diferents centres del Consorci Sanitari Integral.
El Consorci Sanitari Integral disposa de 4 centres amb equipament de RX. D’aquests 4
centres en tres d’ells disposa d’equips del fabricant Philips. Els equips de RX requereixen
d’un manteniment correctiu i preventiu per tal de garantir el seu correcte funcionament amb
garanties amb respecte a la seguretat de pacient i a la seguretat del usuaris dels equips.
Els equips inclosos en el present contracte estan detallats en el PPT, son en general TACs
arcs quirúrgics, equips convencionals, equips portàtils i convencionals telecomandats.
Davant la incorporació que d’algun equip més de forma imprevista (donació o altres motius
no previsibles en el moment de licitar) o per la ampliació o modificació d’algun dels aparells
inclosos i que al afegir alguna millora tècnica incrementi el preu del manteniment, es
considera adequat preveure un percentatge de desviació del 10%
5

Motivació de la insuficiència de mitjans ( únicament en el cas de serveis)

No es disposa de personal qualificat i recanvis certificats per tal de dur a terme les
reparacions dels equips descrits.
6

Objecte del contracte

Servei de manteniment dels equips de Diagnòstic per la Imatge de la marca Philips
instal·lats als diferents centres del Consorci Sanitari Integral
Es material de pròtesis
" SI
! NO
Cal regular dipòsit del material
SI
"
! NO
Té associat equips en cessió
" SI
! NO
Cal que manteniment/electromedicina intervingui
SI
!
" NO
Requereix connexions específiques amb informàtica
" SI
! NO
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte
" SI
! NO
Serveis Implicats
Diagnòstic per la imatge, Quiròfan
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7

Determinació del preu

El preu de licitació correspon a l’actual preu contractat
Si heu marcat que NO:

" SI

! NO

a. Informar de l’increment/ decrement d’import anual (amb i sense IVA) i el %
d’increment/decrement respecte l’import actual
Preu actual contractat (expedient CSISEOL1603): 330.800,00 euros sense IVA i 400.268
euros amb IVA
Preu de licitació proposat: 367.915,95 euros sense IVA i 445.178,29 euros amb IVA
Increment: 11,22%

b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació
El preu del contracte anterior data de la instal·lació dels equips a la posta en marxa del
Hospital Broggi al 2010. S’ha aplicat una regularització de preu aplicant els augments dels
IPCs des de febrer de 2011 fins a febrer de 2019. Aquest augment resulta segons la web
del INEd’un 8,1%. Tambe s’ha inclòs un nou equipament de l’Hospital Dos de Maig que no
estava en la licitació (BV ENDURA, Tech Id nº ES2406922). El preu previst d’aquest
equipament, que s’ha calculat sobre la base de la consulta al fabricant, coincideix amb
l’increment de l’import previst (4.100,00 euros sense IVA).
També s’ha aplicat una previsió d’augment del IPC de 1,72 pel 2019
Aquets tres conceptes sumats generen el augment comentat inicialment d’un 11,22%
8

Pressupost del contracte
Anualitats (durada del contracte)
Pròrroga, si escau

No es preveu

Pressupost anual:

367.915,95 euros sense IVA

Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual *
durada):
Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual
* durada):
Pressupost pròrroga:
Tipus d’IVA

Memòria justificativa del contracte

5 anys

2.225.891,50 euros amb IVA
1.839.579,75 euros sense IVA
21 %
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Import IVA:

386.311,75euros

Percentatge de modificació, si escau

10 %

Import de modificació, si escau
Valor estimat
(pressupost
modificació):

anual

*

183.957,98euros sense IVA

durada+pròrroga+import

2.023.537,73 euros sense IVA

Divisió per lots
Núm. de lots 1
Lot

Únic

" SI ! NO

Descripció
Servei de manteniment dels
equips de Diagnòstic per la
Imatge de la marca Philips
instal•lats als diferents centres
del Consorci Sanitari Integral

Pressupost de
licitació sense IVA

Partida IVA

Pressupost de
licitació amb
IVA

1.839.579,75 €

386.311,75 €

2.225.891,50 €

Les propostes es poden presentar a diferents lots
Els licitadors poden ser adjudicataris de més d’un lot
Els imports màxims dels lots es poden superar
Els imports màxims dels articles es poden superar
Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer
S’accepten variants

"
"
"
"
!
"

SI
SI
SI
SI
SI
SI

!
!
!
!
"
!

NO
NO
NO
NO
NO
NO

En cas de no dividir en lot l’objecte del contracte es requereix justificació expressa:
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte Servei de
manteniment dels equips de Diagnòstic per la Imatge de la marca Philips instal•lats als diferents
centres del Consorci Sanitari Integral es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL
SECTOR PÚBLIC.
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 ( en endavant LCSP), en el que es disposa el següent:
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
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No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d’obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de
l’objecte del contracte, els següents:
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació
ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent
perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per
a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el
següent:
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o
documents que regeixen les contractacions.”
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

L’execució del contracte pot resultar excessivament difícil o onerosa des del punt de vista
tècnic.
En aquest cas, tots els equips son del mateix fabricant, la divisió per lots comportaria que
es pedreria la possibilitat de solucionar diferents averies per un mateix tècnic en un mateix
desplaçament això generaria augment dels temps d’espera, augmentar la gestió
administrativa sense que aportes cap benefici per la seguretat de pacient o per la millora
de la disponibilitat dels equips.
En resum generaria el augment de les llistes de espera de exploracions.
9

Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació
No és preceptiva

Memòria justificativa del contracte
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10 Criteris de Solvència tècnica. o professional i econòmica i financera, amb la
justificació.
Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials
d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa
compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la
contractació del servei de manteniment dels equips de Diagnòstic per la Imatge de la
marca Philips instal•lats als diferents centres del Consorci Sanitari Integral:
a) Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP):
• Volum anual de negocis o, si s’escau, volum anual de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels
tres últims exercicis disponibles en funció de la data de constitució o d'inici de les
activitats de l'empresari, per import igual o superior al pressupost de licitació o
proporcionalment als lots als quals es liciti. En aquest sentit, el licitador haurà de
presentar els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
certificació de l’esmentat dipòsit mitjançant nota simple informativa expedida pel
Registrador, i si l’empresari no està inscrit al Registre Mercantil dipositats en el
registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els
licitadors hauran d’aportar juntament amb els comptes anuals una declaració
signada per l’apoderat indicant el volum de negocis global de l’empresa.
• Justificant de l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
riscos professionals, vigent fins el final del termini d’execució del contracte, per
import igual o superior al valor estimat del contracte, així com aportar el
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la
seva cobertura durant tota l’execució del contracte. L’acreditació d’aquest requisit
s’efectuarà per mitjà de certificat expedit per l’assegurador, on han de constar
obligatòriament:
o Imports i riscos assegurats
o Data de venciment de l’assegurança
o Document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l’assegurança, en els casos que procedeixi.
b) Solvència tècnica (art. 90 LCSP):
•

Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major
execució dels darrers tres anys dels serveis corresponents al mateix tipus o
naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70%
del valor estimat del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels
serveis realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents
al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant
l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics,
els serveis realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat
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per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els serveis realitzats es
podran acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu
defecte, mitjançant declaració del licitador. Els certificats de bona execució
emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta
entitat a l’òrgan de contractació.
Per determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte
del contractes es verificarà la coincidència del subgrup de la classificació
empresarial aplicable.
En els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el
contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar
per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) del article
90.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra
a), relatiu a l’execució d’un nombre determinat de serveis.
• Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat.
• Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en
particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte així com
dels tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre que no s'avaluïn com
un criteri d'adjudicació. En aquest sentit, estem demanant la titulació oficial dels
directius i tècnics de la empresa. Els tècnics hauran de tenir titulació de grau
superior o universitària de tipus tècnic: preferentment una enginyeria o un grau
superior en electrònica o bioenginyeria i en el cas de ser un grau superior de FP
aura de ser de la branca electrònica.
En el cas dels directius i comandaments o responsables la titulació haurà de ser
de tipus universitari de la branca de enginyeria.
• En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte, relacionat principalment amb la
gestió dels residus electrònics i amb relació als tubs de RX substituïts durant el
manteniment dels equips.
b.1) Solvència tècnica específica:
A més hauran d’acreditar el següent:
h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la
documentació acreditativa pertinent.
Concretament s’hauran d’aportar els següents certificats:
i.

certificat expedit pel fabricant dels equips objecte d’aquest contracte de
manteniment, on s’indiqui que l’empresa licitadora ha estat degudament
formada per a realitzar les tasques de manteniment descrites en el plec de
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prescripcions tècniques
ii.

certificació del licitador conforme disposa o te accés als recanvis i eines
tant mecàniques com informàtiques, per a realitzar les tasques de
manteniment descrites en el plec tècnic.

iii.

Certificats que acreditin per part del licitador que el personal assignat a
donar servei en el present concurs ha rebut la formació necessària per part
del fabricant per tal de fer-se càrrec de les tasques descrites amb les
màximes garanties i en compliment de la seguretat del pacient.

Els certificats hauran de ser personals, nominatius i de no més de tres anys d’antiguitat
des de la data de publicació del present procediment.
11 Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.f) amb la
aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, tenint en compte que es tracta d’un
subministrament i s’ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir
ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la
institució. Els criteris d’adjudicació han estat seleccionats d’acord amb els requisits
assenyalats a l’article 145.5 LCSP:
a) Estan vinculats a l’objecte del contracte
b) S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència
efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la
informació aportada pels licitadors.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts, distribuïts
de la següent manera:

• CRITERIS OBJECTIUS (63 punts)
Concepte

Punts

Fòrmula

Proposta econòmica

40

Punts licitador=Oferta mes
econòmica*40/Oferta licitador

7

Punts licitador=Millor
oferta*7/Oferta licitador

Temps de resposta amb
presencia física
(s’indicarà amb minuts, com a
unitat base, descomptant els
temps no laborables com ara
festius i caps de setmana)
(com a màxim 8 hores
Memòria justificativa del contracte
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El criteri econòmic
es imprescindible i
el mes important per
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de parada dels
equips
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laborables contades a partir de
la recepció de l’avís d’avaria al
servei tècnic de l’empresa
adjudicatària. Es considerarà
la millor oferta la que oferti el
servei en menys temps)
Temps de resposta mitjançant
xarxa de dades (s’indicarà
amb minuts, com a unitat
base, descomptant els temps
no laborables com ara festius i
caps de setmana) (com a
màxim 2 hores contades des
de l’hora de l’avís Es
considerarà la millor oferta la
que oferti el servei en menys
temps)
Temps de resolució (s’indicarà
amb minuts, com a unitat
base, descomptant els temps
no laborables com ara festius i
caps de setmana)
(com a màxim 72 hores
naturals contades des de
l’hora de l’avís. Es considerarà
la millor oferta la que oferti el
servei en menys temps)

8

8

Punts licitador=Millor
oferta*8/Oferta licitador

Cada cop hi ha mes
averies sobre tot de
TAC i RM que es
poden solucionar
per via remota i això
far reduir molt els
temps de parada del
equips.

Punts licitador=Millor
oferta*8/Oferta licitador

També es un criteri
primordial per tal de
mantenir els equips
el màxim de temps
operatius.

• CRITERIS SUBJECTIUS (37 punts)
Concepte

Punts

Es valorarà la connectivitat remota
des del centre del servei tècnic del
licitador amb els equips del CSI.
Aquest sistema de connectivitat
haurà de permetre accedir al
registre d’errors dels equips per tal
d’analitzar les avaries i per poder
realitzar un manteniment predictiu.

5

Tant mateix aquesta connectivitat
haurà de permetre petites
actualitzacions dels software per
corregir possibles mancances que
es detectin durant la durada del
contracte.
Aquesta connectivitat permetrà
detectar possibles funcionament
no correctes per tal de solucionarlos de forma preventiva.
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Justificació

Amb els equips que fan reconstrucció d'imatges cada
cop es mes important la connectivitat externa per tal
de solucionar problemes el mes rapit possible i
disposar d'un històric de de reparacions remotes,
freqüència dels error produïts i temps de resolució.

5
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE
Es valorarà la qualitat de la
informació dels informes o
albarans emesos pels tècnics de
camp al finalitzar les intervencions,
informació dels equips de mesura,
patrons de imatge i calibració dels
mateixos.
Es valorarà l’actuació de
l’equipament existent en els
centres tant de la part de hardware
com de la part de software

Es valorarà el circuit proposat pel
licitador amb relació als certificats
de substitució dels tubs de RX i als
certificats de trasllat dels equips
entre centres (EVAT)
Es valorarà la proposta del licitador
en relació al reciclatge dels
recanvis substituïts en les diferents
intervencions

5

7

Donat que es tracte d'equips molt complexes
tecnològicament es molt important la informació amb
respecte a les eines de que disposen el tècnics de
camp per tal de assegurar la qualitat i fiabilitat de les
reparacions i del manteniment preventiu dels equips.
Donat que es tracte d'equips molt complexes
tecnològicament es molt important l’actualització dels
equips per tal de millorar la seguretat de pacient i el
confort del pacient així com la qualitat dels estudis
realitzats.

5

Donat que es tracta d'una instal·lació registrada a la
Conselleria d'Industria i al Consejo de Seguridad
Nuclear es molt important la proposta del circuit
administratiu per realitzar els diferents tràmits d'altes i
baixes dels diferents equips dels diferents centres.

5

Donat que aquets equips generen radiacions
ionitzants es molt important el reciclatge dels
diferents materials de rebuig que es generen en les
reparacions i manteniments.

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 19 punts dins d’aquests apartat, no
passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: De conformitat amb l’article 202 de la LCSP
s’estableixen les condicions especials d’execució del contracte, d’obligat compliment
per part de l’empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s’indiquin al
quadre de característiques específiques.
12 Mostres i Demostracions
S’han de presentar mostres a la fase inicial?
Es necessitaran mostres en altre fase?
Es necessita demostracions?

" SI
" SI
" SI

! NO
! NO
! NO

" SI

! NO

13 Visita/es al/s centre/s?
És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?
14 Documentació
S’utilitzen annexos? Si
Memòria justificativa del contracte
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE
Indicar:
1.
2.
3.
4.

Annex 1 Annex criteris subjectius
Annex 2 Annex criteris objectius
Annex 3 Documents a incorporar als sobres
Annex 4 Annex criteris adjudicació

Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre A
1.
2.
3.
4.

Índex
Dades complementàries ( Model 1)
Declaració de confidencialitat (Model 2)
Si s’escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal
d’Empreses (Model 3)
5. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre B
1. Annex 1 Annex criteris subjectius i documentació tècnica mínima indicada a
l’epígraf 9, criteris d’adjudicació, del Plec de Prescripcions Tècniques
2. Model 8: Documentació sobre B
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre C
1. Annex 2 Annex criteris objectius
2. Model 9: Declaració econòmica

Signatura responsable del contracte:
JORDI
VIVANCOS
VEGA - DNI
(SIG)

Firmado digitalmente por JORDI
VIVANCOS VEGA - DNI
SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consorci Sanitari Integral,
2.5.4.97=VATES-Q5856254G,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=VIVANCOS VEGA - DNI
givenName=JORDI,
serialNumber=IDCES
,
cn=JORDI VIVANCOS VEGA - DNI
SIG)
Fecha: 2019.09.30 14:31:19 +02'00'

Jordi Vivancos Vega
Responsable d’àmbit d’infraestructures, manteniment i electromedicina
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