MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ACORD MARC PER A SELECCIONAR L’EMPRESA QUE
SUBMINISTRARÀ CADA LOT EN QUEESTÀ DIVIDIDA LA CONTRACTACIÓ DE MOBILIARI CLÍNIC
PER A CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ALTRES CENTRES ASSISTENCIALS DEL SISCAT

EXPEDIENT SCS-2021-224

1.

Necessitats a satisfer

El Servei Català de la Salut (CatSalut), juntament amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i d’acord amb el
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut (Expedient d’Acord
Marc 2 de l’Annex 2) per a l’adquisició d’equipaments per a centres de salut i hospitals (PAIS), han de dur a
terme la dotació de l’equipament necessari que s’enquadra dintre del pla d’actuacions d’infraestructures
sanitàries i projectes o programes assistencials en l’àmbit de l’atenció primària i l’atenció hospitalària. A
aquest Conveni de col·laboració han demanat d'adherir-se les entitats del Sistema Sanitari Integral
d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), d’acord amb la Resolució del 18 de setembre de 2020 que
s’adjunta. Aquestes entitats es relacionen en el quadre següent, amb els percentatges i imports inclosos:

NIF

Data de
sol·licitud

Participació
(%)

Agrupació Europea de Cooperació Territorial- Hospital de
Cerdanya

V55096580

30.07.2020

0,3

Valor estimat
Import base
(€)
17.487,47 €

Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa FP
Badalona Serveis Assistencials, SA
Centre MQ Reus, SA
Consorci Hospitalari de Vic
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Consorci Sanitari de l’Anoia
Consorci Sanitari de Terrassa
Consorci Sanitari Integral
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf
Consorci Sanitari Maresme
Corporació Sanitària Parc Taulí
Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC
Fundació Centres Assistencials i d’Urgències
Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau
Fundació Hospital Asil de Granollers
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Fundació Privada Hospital de Campdevànol
Fundació Privada Hospital de l’Esperit Sant
Fundació Puigvert IUNA
Fundació Salut Empordà
Fundació Sant Hospital
Gestió Comarcal Hospitalària, SA
Gestió de Serveis Sanitaris
Gestió Pius Hospital de Valls, SA
Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada
Hospital de Sant Joan de Reus, SA
Institut Català d’Oncologia
Institut d’Assistència Sanitària
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Parc Sanitari San Joan de Déu

G58286303
A59551655
A43544733
Q5856102H
S0800471E
Q0801091J
Q5856145G
Q5856254G
Q5856380J
Q5856428G
Q5850005I
G66886144
G43406966
G59780494

10.11.2020
08.09.2020
03.08.2020
21.10.2020
03.11.2020
14.09.2020
10.11.2020
07.08.2020
11.08.2020
15.10.2020
29.10.2020
03.09.2020
14.09.2020
27.10.2020

2
0,5
0,3
1,5
2
1,5
2
2,1
1
1,6
2,4
1,5
1
2,4

116.583,10 €
29.145,78 €
17.487,47 €
87.437,33 €
116.583,10 €
87.437,33 €
116.583,10 €
122.412,26 €
58.291,55 €
93.266,48 €
139.899,72 €
87.437,33 €
58.291,55 €
139.899,72 €

141.065,55 €
35.266,39 €
21.159,83 €
105.799,16 €
141.065,55 €
105.799,16 €
141.065,55 €
148.118,83 €
70.532,78 €
112.852,44 €
169.278,66 €
105.799,16 €
70.532,78 €
169.278,66 €

G08264087
G55195929
G08356024
R4300016E
G17053075
G08358764
G08294779
G17029810
Q2500012F
A43117233
Q7555308A
A43233618
G08552739
A43096692
Q5856383D
Q6750003C
Q5856249G
R5800646A

02.09.2020
15.09.2020
23.11.2020
14.09.2020
07.08.2020
02.09.2020
09.11.2020
24.07.2020
10.11.2020
07.09.2020
09.09.2020
17.09.2020
15.09.2020
09.09.2020
15.10.2020
11.11.2020
14.09.2020
04.09.2020

1,2
0,3
0,3
2
0,3
0,9
0,5
1
0,2
0,3
1,2
0,3
0,3
1,3
0,4
0,5
0,3
1

69.949,86 €
17.487,47 €
17.487,47 €
116.583,10 €
17.487,47 €
52.462,40 €
29.145,78 €
58.291,55 €
11.658,31 €
17.487,47 €
69.949,86 €
17.487,47 €
17.487,47 €
75.779,02 €
23.316,62 €
29.145,78 €
17.487,47 €
58.291,55 €

84.639,33 €
21.159,83 €
21.159,83 €
141.065,55 €
21.159,83 €
63.479,50 €
35.266,39 €
70.532,78 €
14.106,56 €
21.159,83 €
84.639,33 €
21.159,83 €
21.159,83 €
91.692,61 €
28.213,11 €
35.266,39 €
21.159,83 €
70.532,78 €

Entitats del SISCAT

Valor estimat
Import amb IVA
(€)
21.159,83 €

Salut Catalunya Central
Tortosa Salut, SL
Institut Català de la Salut
CatSalut

G08411068
B55587786
Q5855029D
S5800006H

01.12.2020
15.10.2020
—
—
TOTAL

0,3
0,3
40
25
100,0

17.487,47 €
17.487,47 €
2.331.662,00 €
1.457.288,75 €
5.829.155,00 €

21.159,83 €
21.159,83 €
2.821.311,02 €
1.763.319,39 €
7.053.277,55 €

En termes generals, hi ha un conjunt d’articles dins dels plans d’equipaments dels centres assistencials que
són coincidents, variant únicament les seves quantitats, per la qual cosa per raons d’eficiència i de relació
qualitat-preu és convenient concentrar la contractació de l’equipament d’un conjunt de centres en un únic
procediment.
Per necessitats assistencials i tècniques sobrevingudes ha estat necessari afegir a aquest Acord Marc
alguns productes que no s’havien inclòs inicialment a l’Annex 2 del Conveni de col·laboració. Malgrat tot,
aquest grup d’articles són productes derivats, complementaris o variacions de les mateixes tipologies
genèriques ja contingudes al Conveni.
D’altra banda, s’han d’harmonitzar els criteris tècnics i qualitatius de l’equipament a instal·lar als centres
de salut i hospitals d’acord amb la seva cartera de serveis i/o el seu nivell de complexitat.
Finalment, s’ha detectat la necessitat d’introduir els canvis pertinents per tal d’agilitzar els procediments
de contractació, fer-los més eficients i orientar-los cap a la qualitat, maximitzant alhora l’aprofitament
dels recursos disponibles, en els termes que estableix l’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Això no obstant, atesa la possibilitat que l’efectiva disponibilitat dels edificis d’aquests centres assistencials
pugui sofrir endarreriments per l’evolució de les obres, o bé, en altres supòsits, pugui ser necessari avançar
la posada en marxa d’altres centres inicialment no previstos, es fa difícil establir de forma certa la quantia
total dels articles a subministrar.
Per tot l’anterior, es considera justificada l’adquisició del subministrament de l’equipament per als centres
d’atenció primària i altres centres assistencials dependents del CatSalut mitjançant la celebració d’un acord
marc, segons el que estableix l’article 16.3.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2.

Objecte de l’Acord Marc

L’objecte de l’Acord Marc és el subministrament de mobiliari clínic per a Centres d'Atenció Primària i altres
centres assistencials del SISCAT descrits en els següents lots.

3.

Existència de Lots

Lot Descripció

Codi CPV

1 Carro informatitzat

33169300-5

2 Portasèrum de 4 ganxos amb rodes

33193225-2

3 Cadira de rodes

33193120-6

4 Divers

33192000-2

5 Frigorífics de farmàcia

39711100-0

6 Gimnàstica

37421000-5
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4.

7 Lliteres d’exploració

33192160-1

8 Lliteres especialitzades

33192100-3

9 Mampares

44212329-1

10 Mobiliari especial consultes

33192000-2

11 Sistema logístic

33192300-5

12 Sistema logístic RFID

33192300-5

13 Taules i galledes

33192200-4

Pressupost base de licitació i valor estimat de l’Acord Marc
Pressupost base de licitació sense IVA
Previsió de pròrroga 2 anys
Valor estimat del contracte (sense IVA)

5.

2.914.577,50 €
2.914.577,50 €
5.829.155,00 €

Existència de crèdit

Ateses les característiques de l’acord marc, i d’acord amb el procediment previst a la clàusula 22 del plec
de clàusules administratives particulars, prèviament a l’aprovació de les comandes de provisió, s’haurà
d’incorporar el document acreditatiu de l’existència del crèdit necessari per a dur a terme l’expedient.

6.

Preu de l’Acord Marc

El preu de l’Acord Marc, determinat a tant alçat, s’abonarà mitjançant pagaments parcials en funció de les
comandes de provisió efectivament lliurades i instal·lades i d’acord amb els preus unitaris que resultin de
l’adjudicació.

7.

Termini d’execució, pròrrogues i lloc de lliurament

La vigència de l’acord marc s’estableix en 2 anys a comptar des de la seva signatura, sense perjudici de la
possibilitat de prorrogar-lo per 2 anys més, per períodes anuals, d’acord amb el procediment previst en el
plec de clàusules administratives particulars
Lloc de lliurament: Centres d'Atenció Primària i altres centres assistencials dependents del Servei Català de
la Salut i de l’Institut Català de la Salut

8.

Admissió de millores i/o variants:

No s’admeten

9.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Forma de tramitació: ordinària, harmonitzada
Procediment d’adjudicació: obert

10.

Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació
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D’acord amb allò previst a l’article 11.5 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, els licitadors estan exempts dels requisits
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i d’acreditació de la solvència tècnica quan les seves
ofertes estiguin referides exclusivament a un o més dels lots de l’expedient, la suma del valor estimat dels
quals no excedeixi de 35.000 euros.
Quan el licitador presenti oferta per algun o diversos lots la suma de l’import de licitació dels quals sigui
superior a l’import indicat, en cas de ser adjudicatari haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant la
presentació dels documents indicats en aquest apartat.
1. Solvència econòmica i financera:
- Volum anual de negocis mínim d’una vegada l’import del pressupost (IVA exclòs) del lot al quals es
concorre en, com a mínim, un dels tres darrers exercicis aprovats. En el supòsit de presentar-se a
diversos lots, el llindar a acreditar serà el corresponent al del lot de més import.
- Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a
requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponents als
tres darrers exercicis que tingui obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si
l’empresari està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar
inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.

2. Solvència tècnica:
- Import acumulat, durant els darrers tres anys, mínim d’una vegada el pressupost (IVA exclòs) del lot al
qual es concorre en subministraments d’igual o similar naturalesa, que inclogui un mínim de dos
subministraments. En el supòsit de presentar-se a diversos lots, el llindar a acreditar serà el corresponent
al del lot de més import.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l’aportació
d’una relació dels principals subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates,
acompanyada dels corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import mínim requerit.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la
realització de la prestació.

11.

Criteris d’adjudicació

Criteris avaluables automàticament (màxim 56 punts):
1. Preu (fins a 50 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofertat per cada empresa licitadora sobre l’import total de
cada lot (la suma dels preus unitaris multiplicats per número d’unitats, de tots els productes integrants de
cada lot) segons els preus màxims relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. S’entendran inclosos en
aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat l’IVA)
Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula (tots els imports són sense
IVA):
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𝑃𝑣 = [ 1 − (

𝑂𝑣−𝑂𝑚
𝐼𝑙

1

) (𝑉𝑃) ] × 𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑣 = Oferta a valorar (import total ofertat per cada lot)
𝑂𝑚 = Oferta millor (import total de l’oferta més econòmica en cada lot)
𝐼𝑙 = Import total de cada lot
VP = Valor de ponderació: 1,5
P = Punts criteri econòmic: 50
2. Termini de garantia (fins a 6 punts)
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia ofertes, és a dir, quan siguin superiors al termini exigit
en el quadre de característiques del contracte, d’acord amb el següent escalat:
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 3,5 anys i inferiors a 4 anys: 1 punt
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4 anys i inferiors a 4,5 anys: 2 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4,5 anys i inferiors a 5 anys: 3 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 5 anys i inferiors a 5,5 anys: 4 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 5,5 anys i inferiors a 6 anys: 5 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 6 anys: 6 punts
En l’oferta (annex C) es farà constar el termini de garantia total ofert (incloent el termini obligatori).
Pel que fa als lots integrats per diversos articles, els licitadors hauran d’oferir el mateix termini de garantia
per a tots els productes integrants del lot. En cas d’oferir terminis diferents, la valoració s’efectuarà d’acord
amb el termini més baix, sense perjudici que en cas de ser adjudicatari, s’aplicaran els terminis de garantia
oferts per cadascun d’ells.

Criteris susceptibles de judici de valor (màxim 44 punts):
Ateses les diferents característiques dels lots objecte de la licitació, s’indica en cadascuna de les
corresponents Fitxes tècniques els elements que es valoraran i la seva ponderació.
En la Fitxa tècnica de cada producte es defineixen d’una banda els requeriments tècnics d’obligat
compliment que els productes ofertats hauran de complir; així mateix, es defineixen els elements que seran
objecte de valoració i la seva ponderació/puntuació màxima.
L’incompliment d’un requeriment tècnic d’obligat compliment serà causa d’exclusió de la licitació.
Pel que fa als lots integrats per diversos articles, la puntuació tècnica del lot serà el sumatori de les
puntuacions obtingudes per cadascun dels elements que l’integren.
A cadascun dels criteris recollits en les fitxes tècniques s’aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els
resultats per tal d’obtenir la puntuació total de cada licitador:

𝑃𝑜𝑝= P × 𝑉𝑇𝑜𝑝/𝑉𝑇𝑚𝑣
On:

𝑃𝑜𝑝 = puntuació de l’oferta a puntuar
P = puntuació del criteri
𝑉𝑇𝑜𝑝 = valoració tècnica de l’oferta que es puntua
𝑉𝑇𝑚𝑣 = valoració tècnica de l’oferta millor valorada
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Aquesta fórmula no s’aplicarà a aquell criteri de judici de valor en el que cap valoració assoleix el 80% dels
punts màxims previstos. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació en el criteri el valor inicialment
obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula esmentada.
Tampoc serà d’aplicació quan només existeixi una única proposició presentada i/o admesa.

Justificació criteris judici de valor:
Les característiques tècniques valorades en els diferents lots tenen per objecte valorar la funcionalitat
tècnica de l’equip (FT), l’ergonomia i l’adequació al servei assistencial (EASA), la seguretat dels pacients i/o
dels professionals (SP), la connectivitat amb els sistemes informàtics (CSI), així com el rendiment i cicle de
vida de l’equip (RCV) i la qualitat del servei post-venda (QSPV). En el document “Annex B” s’indica quina
categoria pertany a cadascun dels subcriteris.

12.

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes

Per a la determinació d’una oferta amb valors presumptament anormals o desproporcionats serà d’aplicació
el procediment regulat a la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars.
13.

Contingut de les proposicions

Sobre A: DEUC
Sobre B: Annex B / fitxes tècniques i documentació que conforma l’oferta i resta de documentació descrita
en el plec de prescripcions tècniques
Sobre C: Annex C en format Excel
14.

Mostres

Dins el termini de 10 dies naturals a comptar des de la data d’obertura dels sobres B, els licitadors hauran
de presentar mostra dels elements indicats a continuació:
4230500600
4290120240
4210020600
4210030100
4210100100
7819980400
4290400100
4530030300
4530030700
4539990200
3190101300
4240453500
4290400910
4290407000
4530070200
4530070500
4530080500
4540060800
4540070800
4540080200
4290406000
4290452001

Carro informatitizat
Portasèrum de 4 ganxos amb rodes
Llitera ginecològica convertible d’alçada variable
Llitera de reanimació
Butaca d’extraccions amb recolzabraç
Mampara plegable amb base mòbil
Armari vitrina penjat petit mida 50x35 cm, alçada 60 cm
Element modular 4 calaixos amplada 50 cm
Element dues portes sota aigüera amplada 80 cm
Conjunt de mobles per a consulta
Prestatgeria de reixeta 90x200x50 cm a/rodes
Carro prestatgeria de fungible per a 5 cistelles
Armari penjant amb calaixets de medicació batents
Prestatgeria tipus doble calaix 600 cm
(la mostra haurà d’anar completa amb cistelles cubetes, etiquetes, portaetiquetes,...)
Element modular baix 1 porta amb guies
Element modular alt persiana amb guies
Armari alt 1 porta amb guies 210 cm
Element dues portes sota aigüera tipus HPL, amplada 90 cm
Element modular baix 2 portes tipus HPL amb guies, per a cistelles ISO
Armari alt de 2 portes tipus HPL amb guies, per a cistelles ISO
Prestatgeria tipus doble calaix
(la mostra haurà d’anar completa amb cistelles cubetes, etiquetes, portaetiquetes,...)
Bústia RFID
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4230100100
4230120100
4230130200
4290060100

Taula auxiliar Mayo
Taula instrumental
Taula ronyonera gran
Palangana amb suport amb rodes baixa

Si es considera oportú, es podrà exigir la presentació de mostres durant el procés de valoració de la
documentació d’aquest sobre B.
Els productes presentats com a mostra han de ser igual al producte ofert i s’ha d’acompanyar de tots els
accessoris requerits a la fitxa tècnica. Si es requereix fungible o d’altres elements per al correcte
funcionament de l’equip aquests també hauran de ser lliurats. L’equip de mostra ha de ser 100% funcional.
La manca de presentació de les mostres o la presentació d’una mostra que no s’ajusti a les condicions
establertes, serà motiu d’exclusió de la licitació en relació a l’article afectat.
El lloc, data i hora de presentació es comunicarà, mitjançant el perfil del contractant del CatSalut, un cop
finalitzat el termini de presentació d’ofertes.
Persona de contacte: Sr. Josep Juan Santaularia Martinez,
Electromedicina de l’Institut Català de la Salut
josep.santaularia@gencat.cat

15.

Visita a les instal·lacions i/o reunió informativa

No

16.

Modificació de l’Acord Marc

D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta
licitació podrà ser modificat o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.

17.

Cessió

Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.

18.

Subcontractació

Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades obligacions essencials, no accessòries, i que hauran de ser executades directament pel
contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la qualitat
d’essencials que hagin d’efectuar-se directament pel contractista i, per tant, podran ser subcontractades.

19.

Revisió de preus:

No

20.

Termini de garantia
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3 anys

21.

Programa de treball

No

22.

Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal

No

23.

Identificació de les persones que intervenen al procediment

Persona que signarà l’informe de tècnic de valoració de les ofertes: Pilar Muñoz, Tècnic de la Unitat
d’Equipaments de la Divisió d’Inversions i Patrimoni

24.

Responsable de l’Acord Marc

El cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni

Gemma Craywinckel Martí
Directora

Martí Ballart i Torras
Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
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