Resolució d’incoació d’expedient
Assumpte, contractació del Subministrament d’un sistema de trituració de
fàrmacs que inclou l’equip de trituració i el fungible associat necessaris per a la
correcta prestació assistencial per les residencies de Francisco Padilla i de
Collblanc del Consorci Sanitari Integral
Ref. expedient d’inici: HTSUSIL1907
Fets
En data 23 d’agost de 2019 es va emetre la memòria justificativa de la Direcció;
Atesa la necessitat de contractar el Subministrament d’un sistema de trituració
de fàrmacs que inclou l’equip de trituració i el fungible associat necessaris per a
la correcta prestació assistencial per les residencies de Francisco Padilla i de
Collblanc 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 Subministrament d’un sistema de trituració
de fàrmacs que inclou l’equip de trituració i el fungible associat necessaris per a
la correcta prestació assistencial per les residencies de Francisco Padilla i de
Collblanc del Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment simplificadissim i
tramitació ordinària, a càrrec del pressupost del centre.
Firmado
digitalmente por
CARLOS
CONSTANTE (R:
Q5856254G)
Fecha: 2019.10.16
08:54:15 +02'00'

Carlos Constante i Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE
1

Dades de la sol·licitud
Data: 23 d’agost de 2019
Data prevista d’inici del subministrament: 1 d’octubre de 2019
Nom del sol·licitant/s: Dra. Maria Rotllan Direcció de desenvolupament estratègic,
docència i recerca del Consorci Sanitari Integral

2

Detall licitació

Centre/s destinatari:

܆
܆
܆
܆

CSI
HT

 ܆ABS Collblanc
HDM
 ܆ABS La Torrassa
Centre de serveis  ܆ABS Sagrada
compartits
Familia
 ܆ABS Gaudí
 ܆Salut Pública

 ܆CAE Sant Feliu
 ܆CAE Cornellà
 ܆CAE La Torrassa
 ܈Residencia
Francisco Padilla
 ܈Residència
Collblanc

Tipus de licitació:

܈
܆
܆
܆

3

Subministrament (fungibles)
Suministraments (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
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4

 ܆Associació per a la innovació
Informe de necessitats (indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

Subministrament d’un sistema de trituració de fàrmacs automàtic que inclou l’equip de
trituració i el fungible associat , que permeti una trituració ràpida, en menys temps i sense
esforç costant, sent necessari per a la correcta i reiterada prestació assistencial per les
residencies de Francisco Padilla i de Collblanc del Consorci Sanitari Integral.

Codi material

52065
52066
52067

Descripció material

Got de polipropilè d'un sol ús
Tapa de got de polipropilè d'un sol us
Protector circular de polipropilè d'un sol us

Codi material

52064

Descripció material

Triturador automàtic de fàrmacs

Quantitat
anual aprox
(UN)

Preu màxim
unitari aprox
(UN)

6.300
4.000
98.700

0,0514 €
0,0515 €

Quantitat
total licitació
(UN)

Preu màxim
unitari aprox
(UN)

7

375,0000 €

0,0152 €

El preu màxim d’aquesta licitació es correspon amb el preu actual de mercat.
5

Objecte del contracte

Subministrament d’un sistema de trituració de fàrmacs que inclou l’equip de trituració i el
fungible associat necessaris per a la correcta prestació assistencial per les residencies de
Francisco Padilla i de Collblanc del Consorci Sanitari Integral.
Es material de pròtesis
Cal regular dipòsit del material
Té associat equips en cessió
Cal que manteniment/electromedicina intervingui
Requereix connexions específiques amb informàtica
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte
6

܆
܆
܆
܆
܆
܆

SI
SI
SI
SI
SI
SI

܈
܈
܈
܈
܈
܈

NO
NO
NO
NO
NO
NO

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
No procedeix informar de l’increment ni decrement respecte de l’import actual perquè es
tracta d’un subministrament de nova contractació.
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b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació
El preu màxim d’aquesta licitació és conseqüència de la prospecció de mercat realitzada a
tal efecte. Per tant es considera preu actual de mercat.
7

Pressupost del contracte

Anualitats (durada del contracte)
Pròrroga, si escau

4 anys
No es preveu

Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):
Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):

13.001,7404 euros amb IVA
10.745,2400 euros sense IVA

Pressupost pròrroga:

No es preveu

Tipus d’IVA

21%

Import IVA:

2.256,5004 euros sense IVA

Percentatge de modificació, si escau

15%

Import de modificació, si escau

1.611,7860 euros sense IVA

Valor estimat
(pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):

12.357,0260 euros sense IVA

 ܆SI  ܈NO

Divisió per lots
Núm. de lots: 1 (lot únic)
Les propostes es poden presentar a diferents lots

 ܆SI

܈

NO

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

܆
܆
܆
܈
܆

܈
܈
܈
܆
܈

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

Es preveu la modificació del contracte en un màxim del 15%, donat que el subministrament
del fungible va directament relacionat amb la quantitat de pacients de cadascun dels centres.
Per tant s’ha de preveure un augment en relació a la quantitat d’unitats de consum davant un
possible increment d’ingrés de nous pacients als centres de residencia. S’aplicarà per
calcular la modificació els preus unitaris oferts corresponents per l’adjudicatari.
La distribució pressupostaria anual dels imports sense IVA serà la següent:
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ϭZEz
ƋƵŝƉƐ
&ƵŶŐŝďůĞ
Lot únic:
sistema
triturador de
fàrmacs

2.625,00 €

2.030,06 €

ϮEEz
ƋƵŝƉƐ
&ƵŶŐŝďůĞ
-

€

2.030,06 €

ϯZEz
ƋƵŝƉƐ
&ƵŶŐŝďůĞ
-

€

2.030,06 €

ϰdEz
ƋƵŝƉƐ
&ƵŶŐŝďůĞ
-

€

2.030,06 €

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 de
subministrament d’un sistema de trituració de fàrmacs automàtic que inclou l’equip de trituració i
el fungible associat necessaris per a la correcta prestació assistencial per les residencies de
Francisco Padilla i de Collblanc 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.
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
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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’objecte del contracte no admet fraccionament per la seva naturalesa.
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte el subministrament d’un
sistema de trituració de fàrmacs automàtic que inclou l’equip de trituració i el fungible
associat necessaris per a la correcta prestació assistencial per les residencies de
Francisco Padilla i de Collblanc del Consorci Sanitari Integral el mateix ha de ser prestat
per un únic contractista i no admet fraccionament.
8

Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació
No aplica

9

Criteris de Solvència tècnica. o professional i econòmica i financera, amb la
justificació.
Al tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat de l’article 159, 6) b) de la
LCSP, els licitadors queden eximits de l’acreditació de la solvència econòmica
financera i tècnica.

10 Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació, és de 100 punts,
distribuïts de la següent manera:
CRITERIS OBJECTIUS (100 punts):
PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat
financera de la institució, i a que l'objecte del contracte està perfectament definit i no
permet variacions ni modificacions susceptibles de valoració, s’ha considerat
convenient dotar amb 100 punts a la proposta econòmica d’acord amb la següent
formula:
 ×  כ± Ö 
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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.

11 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)
Accés a dades protegides de caràcter personal:

܆SI

܈NO

Quines?:  ܆Pacients
 ܆Administratiu

 ܆Personal
La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de
caràcter personal a les que l’adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del
compliment del contracte es regularan a l’encàrrec del tractament que s’annexarà al
mateix a la seva formalització.
12 Mostres
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
Indicar:
Annex 1: Annex criteris d’adjudicació
Annex 2: Annex tècnic
Annex 3: Annex criteris objectius
Annex 4: Annex de documents a incorporar als sobres
Documents que els licitadors han d’aportar en un únic sobre
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

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)
Declaració Responsable (Model 4)
Model 9. Declaració econòmica
Els licitadors ompliran l’Annex tècnic (annex 2) i l’adjuntaran dins de l’oferta (en
format PDF i EXCEL), juntament amb:
9 Fitxa descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i
referència.
9 Foto/Dibuix del producte.
9 Descripció de l’embalatge: unitat de consum i quantitat d’unitats per
embalatge.
9 Certificats acreditin el marcat CE del producte.
Annex 3: Annex criteris objectius
Model 9: Declaració econòmica

15 Altres / comentaris
Signatura responsable del contracte

MARIA
ROTLLAN
TERRADELLAS
/
Dra. Maria Rotllan
num:08127808
Direcció de desenvolupament estratègic, docència i recerca del Consorci Sanitari Integral
Firmado digitalmente por MARIA ROTLLAN
TERRADELLAS / num:08127808
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=BARCELONA, o=Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona / COMB / 0005,
ou=COL·LEGIAT, title=PEDIATRIA I AREES
ESP., sn=ROTLLAN TERRADELLAS,
givenName=MARIA,
serialNumber=
cn=MARIA
ROTLLAN TERRADELLAS / num:08127808,
email=maria.rotllan@sanitatintegral.org
Fecha: 2019.10.11 10:14:21 +02'00'
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