Exp. 2019/52
Tipus: subministraments
Procediment: Obert
Objecte: Subministrament de marcapassos i elèctrodes per a l'Hospital Clínic de Barcelona
Promotor: Institut Clínic Cardiovascular (ICCV)

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
I. Antecedents
L’Institut Clínic Cardiovascular (en endavant ICCV) de l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant
HCB) té com a missió satisfer, amb qualitat, equitat i eficiència, les necessitats dels pacients de
l’hospital en quant a malalties o disfuncions cardíaques que necessiten la implantació de sistemes
d’estimulació cardíaca.
En el marc de l’activitat de l’ICCV ha sorgit la necessitat que es promogui l’expedient adient per a la
contractació del Subministrament de marcapassos i elèctrodes per a l'Hospital Clínic de Barcelona
amb la finalitat de garantir la continuïtat en la prestació del servei públic d’assistència sanitària.
II. Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte
A través del corresponent procediment de contractació es pretén contractar el Subministrament de
marcapassos i elèctrodes per a l'Hospital Clínic de Barcelonal per a l’ICCV, a través d’un acord
marc amb un únic proveïdor. La durada prevista del contracte és de 12 mesos, a partir del dia 1 de
juliol de 2019, o a partir del dia següent al de la seva formalització si aquesta data és posterior.
Es preveu la possibilitat de formalitzar tres pròrrogues de 12 mesos de durada cadascuna .
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè el subministrament esmentat és necessari
per seguir desenvolupant l’activitat assistencial de l’Hospital. Per la naturalesa del contracte objecte
de licitació, es considera adient tramitar la licitació mitjançant el procediment obert d’acord amb allò
previst a l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès que
es tracta d’un subministrament amb un valor estimat de 3.979.416,00 euros, subjecte a regulació
harmonitzada i amb pluralitat de criteris de valoració.
L’Acord marc i els contractes basats que s’adjudiquin es regiran pel que s’estableix en els article
220 i 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
III.- Aspectes relacionats amb l’expedient de contractació.
a) Procediment de licitació.
Com s’ha justificat en l’apartat anterior es tramitarà mitjançant un procediment obert, a través d’un
acord marc amb un únic proveïdor. Aquest sistema de racionalització tècnica de la contractació és
el més adequat, ja que permet fixar totes les condicions del subministrament i el seu preu per
atendre posteriorment a les quantitats previstes per l’HCB a mesura que es van requerint, sense
necessitat d’un nou procediment de licitació.
b) Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
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Les empreses que vulguin participar en aquesta licitació hauran de disposar amb els requisits de
solvència que s’estableixen i a continuació es proposen. Tenint en compte que el tipus de contracte
es de subministraments no s’exigeix la classificació de les empreses.
D’acord amb els article 86 i següents de la LCSP els requisits de solvència que les empreses
hauran d’acreditar per cada lot al qual vulguin licitar són:
Solvència econòmica i financera:


Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per Import igual o superior a l'import al que es liciti, segons lot:
-

Import igual o superior al pressupost del lot (IVA exclòs) pel qual es liciti
En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual que l’empresa licitadora ha
d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot
pel qual liciti.

La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant una declaració responsable
acreditativa.
Solvència tècnica o professional:


Relació de com a mínim 3 subministraments efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys
indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments
efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o per una declaració de l’empresari.

S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat dels subministraments l’any de més execució sigui
igual o superior al 70% del pressupost del lot (IVA exclòs) pel qual es liciti.
c) Criteris d’adjudicació.
Els contractes de subministrament marcapassos i elèctrodes s’adjudicaran a través d’una pluralitat
de criteris d’adjudicació, d’acord amb l’indicat en l’Annex 1 Criteris d’adjudicació d’aquest
document i conforme a l’article 145 i següents de la LCSP.
És obligatori licitar a lots sencers.
d) Condicions especials d’execució.
Tal i com preveu l’article 202 de la LCSP s’han previst condicions especials d’execució de tipus
social vinculades a l’objecte del contracte. Les condicions especials d’execució tenen relació amb el
procés de producció, prestació i comercialització del subministrament. En concret les condicions
especial d’execució que s’han previst són les següents:



Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics previstes a la clàusula 47 h) del
PCAP.
L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
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relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini.


L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la
imatge.



L’empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i
el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

e) Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
Per una banda, s’ha previst el valor estimat de l’Acord marc a efectes de determinar si estava o no
subjecte a regulació harmonitzada.
El valor estimat del contracte és de 3.979.416,00 €. Aquest import s’ha calculat tenint en compte el
valor real total dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o durant
els dotze mesos previs, ajustats en funció dels canvis de quantitat o valor previstos per als dotze
mesos posteriors al contracte inicial i s’ha multiplicat per la durada, en aquest cas 12 mesos més
una pròrroga de 36 mesos de durada. Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant.
Per l’altra banda, el pressupost de licitació del contracte específic que s’adjudicarà s’ha calculat
tenint en compte els preus unitaris als quals s’està actualment comprant i el consum realitzat per
l’HCB durant l’últim exercici pressupostari. Aquest càlcul s’ha fet per cadascun dels lots de la
licitació.
Així les coses, el pressupost de licitació és de 994.854,00 euros IVA exclòs i de 1.094.339,40 euros
amb l’IVA inclòs.
El valor estimat del contracte específic és el següent atès que es preveuen pròrrogues:

PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ (sense iva)
IMPORT ESTIMAT
MODIFICACIONS (sense iva )
IMPORT ESTIMAT PRÒRROGUES
(sense iva)

994.854,00 €
No es preveuen

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC) (sense IVA)

2.984.562 €

3.979.416,00 €

Per tot això;
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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 certificar l’existència de crèdit, si és el cas.

III.

Que s’autoritzi la contractació del subministrament objecte del contracte, i la convocatòria de la
corresponent licitació per a l’adjudicació del contracte.

Barcelona, 24 d’abril de 2019

Dra. Marta Sitges Carreño

Anna Rosell Comerma

Directora de l’ICCV

Cap de Gestió Econ.-Adm. de l’ICCV
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ANNEX 1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A. VALORACIÓ CRITERIS JUDICIS DE VALOR
 LOTS 1 a 5
Generadors Monocamerals: Fins a 45 punts
o

Grau de compatibilitat amb ressonància magnètica: màxim 15 punts

o

Facilitat d’implantació: es valoraran aspectes relacionats amb l’ergonomia en l’ús i
avantatges en la manipulació i utilització com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i d’altres elements, com la composició i qualitat del material, que permetin una
actuació correcta en el moment de l’ús del producte, sempre que es respectin els requisits
bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques. màxim 30 punts.

 LOTS 6 a 11
Generadors Bicamerals: Fins a 45 punts
o

Grau de compatibilitat amb ressonància magnètica: màxim 15 punts.

o

Facilitat d’implantació: es valoraran aspectes relacionats amb l’ergonomia en l’ús i
avantatges en la manipulació i utilització com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i d’altres elements, com la composició i qualitat del material, que permetin una
actuació correcta en el moment de l’ús del producte, sempre que es respectin els requisits
bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques. màxim 30 punts.

 LOTS 12 a 15 i LOT 17
Generadors Tricamerals: Fins a 45 punts
o

Grau de capacitat d’emmagatzemar registres endocavitaris: màxim 15 punts.

o

Característiques del generador: sistema de telemetria sense fils i determinació automàtica
del llindar ventricular esquerra i de configuració programable de l’impuls ventricular: màxim
15 punts.

o

Facilitat d’implantació: es valoraran aspectes relacionats amb l’ergonomia en l’ús i
avantatges en la manipulació i utilització com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i d’altres elements, com la composició i qualitat del material, que permetin una
actuació correcta en el moment de l’ús del producte, sempre que es respectin els requisits
bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques. màxim 15 punts.

 LOTS 16 i 18
Holters Implantables: Fins a 45 punts
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o

Tipologia de les dades i informes recollits per al dispositiu: màxim 10 punts

o

Facilitat d’implantació: es valoraran aspectes relacionats amb l’ergonomia en l’ús i
avantatges en la manipulació i utilització com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i d’altres elements, com la composició i qualitat del material, que permetin una
actuació correcta en el moment de l’ús del producte, sempre que es respectin els requisits
bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques. màxim 30 punts.

o

Grau de durada de la bateria: màxim 5 punts

 LOT 20 (Sistema d’estimulació monocameral transcatèter): Fins a 20 punts
o

o

Facilitat d’utilització i eficàcia del dispositiu d’alliberament: es valora el grau de navegació de
l’introductor (Fins a 12 punts) . Ponderació:
-

És Molt bona: Quan l’introductor és flexible i s’adapta molt bé a les tortuositats dels
vasos (més de 6 i fins a 12 punts).

-

És bona: Quan l’introductor és flexible i s’adapta bé però genera certes dificultats alhora
d’avançar pel vas. (més de 4 i fins a 6 punts).

-

És dolenta: Quan l’introductor és flexible però no s’adapta bé i genera dificultats alhora
d’avançar pel vas. (entre 0 i 4 punts).

Grau de seguretat i eficàcia del sistema d’ancoratge (Fins a 8 punts). Ponderació:
-

És Molt bo: Quan el sistema d’ancoratge és eficaç, dificulta els alliberaments
involuntaris i facilita els alliberaments voluntaris per tornar a posicionar el dispositiu en
un altre lloc del ventricle. (més de 6 i fins a 8 punts).

-

Entre bo: Quan el sistema d’ancoratge no és tant eficaç, és molt segur per evitar
alliberaments involuntaris però és una mica més dificultós fer els alliberaments
voluntaris per tornar a posicionar el dispositiu en un altre lloc del ventricle. (més de 4 i
fins a 6 punts).

-

És dolent: Quan el sistema d’ancoratge no és tant eficaç, és molt segur per evitar
alliberaments involuntaris però és clarament dificultós fer els alliberaments voluntaris
per tornar a posicionar el dispositiu en un altre lloc del ventricle (entre 0 i 4 punts).

Quedaran excloses de la licitació (LOT 20) les empreses que obtinguin una puntuació inferior a 10
punts o que en qualsevol dels dos criteris, la proposta no superi els 4 punts.

B. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

 LOTS 1 a 18 (Fins a 55 punts)
o

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador a partir de la següent fórmula:
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 LOT 19 (Fins a 100 punts)
o

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador a partir de la següent fórmula:

 LOT 20 (Fins a 80 punts)
o

Preu (fins a 60 punts). Es valorarà l'oferta del licitador a partir de la següent fórmula:

o

Facilitat d’implantació (fins a 20 punts). Es valorarà el la llargària del dispositiu, tenint en
compte que com més llarg és el dispositiu més pot interferir amb altres estructures del
ventricle. La ponderació és la següent:
- Menor o igual a 30 mm de longitud:
- Entre 30 mm i 45 mm:
- Més de 45 mm:

20 punts
10 punts
2 punts
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