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Expedient de contractació núm. 2021.01
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’APARELLS DESFIBRIL·LADORS (DEA), I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE MANTENIMENT I
FORMACIÓ AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

1. INTRODUCCIÓ
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment, a través del denominat acord marc, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de
les entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’ACM.
Amb aquest informe es vol donar compliment a la previsió de l’article 28 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 (en endavant LCSP), relatiu a la necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència
en la contractació, i a l’article 116 de la mateixa norma, relatiu al contingut de l’expedient de
contractació.

2. ANTECEDENTS
L’any 2017, el CCDL, com a entitat que vetlla per la millora, l’optimització i l’eficiència en la
utilització dels recursos públics de les entitats locals de Catalunya, va formalitzar, per encàrrec
de la Central de contractació de l’ACM, l’Acord marc de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2016.03)
El període de vigència d’aquest Acord marc finalitza a l’octubre de 2021 i, per aquest motiu, es
considera oportuna i necessària la seva renovació.
Així, en data 21 de desembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM va adoptar l’acord
d’encarregar al CCDL l’inici de l’expedient per a la licitació de l’Acord Marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), així com dels serveis associats de manteniment i formació
amb destinació als ens locals de Catalunya, el qual fou notificat a l’interessat el dia 29 de
desembre del mateix any.
En data 18 de gener de 2021 es va emetre la Resolució 08/2021, de la Presidència del CCDL,
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acceptant l’encàrrec, i adoptant, entre altres, el següent acord:
Tercer.- Disposar que es porti a terme les corresponents consultes de mercat, d’acord
amb la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a
realitzar amb motiu dels estudis i consultes preliminars del mercat que es realitzin pel
CCDL i la Central de contractació de l’ACM, designant a tal efecte com a coordinadora
de les mateixes la Sra. Jordina Moltó Bastardes, responsable de l’àrea d’estudis i
contractació de l’ACM; que s’elaborin els plecs de la licitació per part dels serveis
tècnics de l’ACM, per tal que siguin incorporats a l’expedient i es pugui procedir a la
seva aprovació, i que la Secretaria i Intervenció del Consorci portin a terme els informes
que s’escaigui respecte al procediment legal a seguir i la disponibilitat de crèdit
pressupostari.
Així doncs, es van realitzar les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb les
previsions de l’article 40 de la Directiva 2014/24/UE (en endavant, la DN) i la Instrucció interna
1/2018, de 20 de juliol, sobre procediment i actuacions a realitzar amb motiu dels estudis
econòmics i les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en les licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de
subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya o altres contractes
encomanats pels esmentats ens locals. Les consultes preliminars s’estructuraren sota la
coordinació de l’àrea d’Estudis i contractació l’ACM, de conformitat amb el conveni de
col·laboració subscrit entre el CCDL i l’ACM.
Finalitzades les consultes preliminars, de conformitat amb les previsions de l’article 115 LCSP i
de la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, es va procedir a l’elaboració d’un informe sobre
les mateixes, on es recullen les principals conclusions extretes per la preparació d’aquesta
licitació. Aquest informe consta a l’expedient.

3. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
La preocupació per abordar una major protecció de les patologies cardíaques a l’espai públic i
en equipaments esportius, educatius o socials, ha comportat en els darrers anys que diversos
governs locals i supramunicipals (consells comarcals, diputacions) hagin actuat o finançat
l’aprovisionament d’equips desfibril·ladors externs automàtics (en endavant, DEA) o
semiautomàtics (DESA) per als seus territoris.
Els DEA són aparells electrònics portàtils que diagnostiquen i tracten l’aturada
cardiorespiratòria motivada per la fibril·lació ventricular o la taquicàrdia ventricular sense pols.
Aquests aparells generen una descàrrega elèctrica que, aplicada poc temps després de
l’aturada, pot reactivar la funció cardíaca.
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L’interès creixent mostrat pel món local de poder disposar d’aquesta tipologia d’aparells, va
portar a l’elaboració de l’encara vigent acord marc (expedient núm. 2016.03), actualment
emprat per 215 ens locals de Catalunya (196 ajuntaments, 4 consells comarcals, una diputació i
26 ens dependents), una xifra que evidencia l’èxit d’aquesta iniciativa, que respon a una
necessitat objectiva dels ens locals. Aquesta necessitat és una expressió de les competències
que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix al seu article
25 en favor dels ajuntaments. En el mateix sentit veure l’article 66.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
El CCDL ha optat per la utilització de la tècnica de racionalització de la contractació
administrativa prevista en la vigent legislació de contractes del sector públic anomenada Acord
marc. Aquesta, possibilita la contractació centralitzada de subministraments i serveis per tal
d’obtenir un benefici d’unes millors condicions econòmiques, mitjançant les corresponents
economies d’escala, i, alhora, comporta una millor utilització dels recursos assignats als ens
públics.
Arran de la detecció d’aquestes necessitats, i atesa la valoració positiva de l’Acord Marc fins
ara vigent, i un cop es disposa de les conclusions extretes del procediment de consultes
preliminars de mercat, s’ha optat per la preparació de la licitació d’un Acord marc amb els
següents objectius:
Determinar les prescripcions tècniques mínimes dels DEA que compraran o arrendaran
les entitats locals de Catalunya adherides al sistema de contractació centralitzada del
CCDL i/o ACM. Així mateix, es fixa també com a objectiu la contractació de serveis de
manteniment, formació, senyalització i difusió dels DEA afectats a l’esmentat servei de
cardioprotecció.
Seleccionar les empreses que subministraran els DEA, mitjançant les modalitats de
compra i d’arrendament, així com els corresponents serveis associats.
Fixar els corresponents preus unitaris màxims de compra i de la quota d’arrendament
dels DEA, objecte material de l’Acord marc, així com dels serveis associats.
Establir les condicions generals d'execució de la futura contractació basada dels DEA
incloses, quan s’escaigui, les prestacions de manteniment, formació i senyalització.
Atesa l’experiència de la vigent licitació, i un cop realitzades les corresponents consultes
preliminars, s’ha constatat l’existència d’una demanda per part dels ens locals dels productes i
serveis que integren l’objecte d’aquesta licitació, així com un grau de satisfacció elevat amb
l’Acord Marc i les seves contraprestacions. Amb aquests fets queda acreditada la necessitat i
idoneïtat de l’actual Acord Marc i la seva renovació.
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4. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Les entitats locals de Catalunya no disposen, de manera general, dels mitjans humans i
materials necessaris per a dur a terme les prestacions objecte d’aquest Acord marc.
En relació als mitjans materials, cal garantir el subministrament a les entitats locals de
terminals degudament homologats que garanteixen una correcta prestació del servei, alhora
que cal garantir el seu correcte funcionament en tot moment, plantejant l’opció d’un
arrendament dels mateixos (amb o sense opció de compra) que eviti la compra d’equips
tècnics que puguin quedar obsolets.
Així mateix, pel que fa als serveis associats al subministrament d’aparells desfibril·ladors
demanen d’un nivell de formació pels usuaris que ha de ser impartit per personal acreditat de
manera oficial. Aquest tipus de personal no es troba entre les plantilles que integren els ens
locals, sinó que són empreses del sector les que proveeixen d’operaris qualificats, tant per la
manipulació dels equips (formant en inici i de manera continuada) com per llur manteniment.
I per últim, la complexitat de les actuacions preparatòries necessàries per la tramitació d’un
expedient de contractació, situa en una posició estratègica a les Centrals de contractació, atès
que aquestes, tal i com es destaca en la LCSP, poden garantir mitjançant la seva especialització,
el suport necessari a les entitats públiques en matèria de contractació, la dotació de seguretat
jurídica en aquests procediments, l’estalvi de recursos humans i materials de les entitats que
en siguin destinatàries i, per tant, la racionalització i eficiència en la utilització dels fons públics,
així com també, l’assegurament de l’obtenció d’ofertes que garanteixin una bona relació
qualitat-preu, degut a les economies d’escala.

5. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
El present contracte té la qualificació de contracte mixt de subministrament i serveis, de
conformitat amb el que preveu l’article 18 LCSP, ja que el seu objecte integra prestacions
corresponents al contracte de subministraments i al contracte de serveis.
Concretament, l’objecte està integrat per les següents prestacions:
Subministrament de DEA, manteniment i formació.
Subministrament i instal·lació de DEA, manteniment, formació i senyalització.
Servei de manteniment dels DEA.
Servei d’accions formatives, sensibilització, senyalització i difusió dels DEA.
En aquest sentit, vistes les apreciacions anteriorment efectuades, es considera adequat que
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aquesta contractació s’articuli mitjançant la figura de l’Acord marc, atès que aquesta permet
una homologació d’empreses subministradores de DEA i prestadores de serveis de
manteniment, així com altres serveis associats a aquests subministraments, flexibilitza la
determinació de la quantitat de serveis i béns a lliurar, així com també, permet estimar
l’import de la despesa efectiva i el benefici real de les empreses adjudicatàries d’aquest Acord
marc. En tot cas, l’objecte principal de la present licitació és el subministrament de DEA i, per
tant, un contracte de subministraments, sent els serveis integrats a l’objecte meres actuacions
instrumentals al servei del contracte de subministrament de DEA.
D’acord amb les previsions de l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte d’aquest Acord marc
s’estructurarà en sis lots, d’acord amb el següent detall:
Subministrament en modalitat de compra i serveis associats
Lot 1
Lot 2

Subministrament de DEA , manteniment i formació.
Subministrament i instal·lació, manteniment, formació i senyalització.

Subministrament en modalitat d’arrendament i serveis associats
Lot 3
Lot 4

Subministrament de DEA , manteniment i formació.
Subministrament i instal·lació de DEA, manteniment, formació i senyalització.

Serveis de manteniment, formació i difusió
Lot 5
Lot 6

Servei de manteniment dels DEA.
Servei d’accions formatives, sensibilització, senyalització i difusió dels DEA.

La unitat de licitació d’aquest Acord marc és el lot, en aquest sentit, les empreses licitadores
poden presentar oferta en tots aquells lots que considerin oportú, vist que no es determina
cap limitació en la presentació d’ofertes.

6. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC I MODALITAT
En virtut de les consideracions de l’article 131.2 de la LCSP, la licitació d’aquest Acord marc es
realitzarà mitjançant les normes reguladores del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, previstes en els articles 156 i següents de la LCSP.
La modalitat de l’Acord marc serà la de selecció d’empreses prevista a l’article 221.4 de la
LCSP, seleccionant un màxim de sis (6) empreses per cada unitat de licitació, sempre que
aquestes compleixin els criteris de selecció i les seves ofertes siguin admissibles.
Aquesta fixació d’un màxim de sis (6) empreses adjudicatàries per lot es justifica en el fet que
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la manca del mateix suposaria la pèrdua de la finalitat del propi Acord marc, caracteritzat per
ser un sistema per la racionalització de la contractació, àgil, fàcil i adequat per satisfer les
necessitats específiques de les entitats locals, així com també per oferir els subministraments
objecte de l’Acord marc amb les millors condicions en relació a la qualitat-preu.

7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Es proposa que el present acord marc tingui una durada inicial de dos anys, amb la possibilitat
de dues pròrrogues d’un any cada una d’elles, amb una durada màxima total de quatre anys.
D’acord amb les previsions de l’article 100.3 i 101.5 de la LCSP, pel càlcul del valor estimat del
contracte s’han tingut en compte les estimacions dels subministraments i serveis que es
podran derivar d’aquest Acord marc, basades en les dades extretes durant la vigència de
l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient de
contractació núm. 2016/03); l’estudi dels preus generals de mercat relatius als serveis i
subministraments objecte de licitació; així com també, tenint en compte l’import de les
eventuals pròrrogues d’aquest Acord marc i el de les seves potencials modificacions previstes
en el PCAP, les quals d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP no podran excedir
d’un 20% del preu inicial, així com també, aquesta xifra incorpora la previsió d’un 10%
addicional, d’acord amb les previsions de l’article 301.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte
de preus unitaris.

LOT

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6

Pressupost base
de licitació
(sense IVA)
153.846,15 €
461.538,46 €
192.307,69 €
461.538,46 €
307.692,31 €
19.230,77 €
1.596.153,85 €

Pressupost base
de licitació
(amb IVA)
186.153,85 €
558.461,54 €
232.692,31 €
558.461,54 €
372.307,69 €
23.269,23 €
1.931.346,15 €

Valor estimat
(import sense IVA)
307.692,31 €
923.076,92 €
384.615,38 €
923.076,92 €
615.384,62 €
38.461,54 €
3.192.307,69 €

Valor estimat +
Modificacions
(import sense IVA)
400.000,00 €
1.200.000,00 €
500.000,00 €
1.200.000,00 €
800.000,00 €
50.000,00 €
4.150.000,00 €

Al tractar-se d’un Acord marc estem davant un expedient de contractació que no compromet
crèdit pressupostari més enllà de les despeses derivades dels anuncis de licitació. En aquest
sentit, serà en l’adjudicació dels contractes basats per part dels ens locals quan es
comprometran crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de
les entitats locals.
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8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
Amb caràcter previ s’indica que a la present licitació no s’exigeix la classificació dels licitadors
(veure article 77 LCSP).
La solvència mínima requerida a les empreses licitadores per a la prestació dels
subministraments i serveis que integren l’objecte de de l’acord marc, serà determinada per
l’òrgan de contractació d’acord amb les previsions dels articles 87 i 89 LCSP.
En tot cas, atesa l’experiència dels darrers quatre anys, en que ha estat vigent l’anterior acord
marc sobre aquesta matèria, i el resultat de les consultes preliminars, es proposa a la
consideració de l’òrgan de contractació l’adopció dels següents criteris de solvència.
SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA:
L’article 87 de la LCSP ofereix a l’òrgan de contractació la facultat d’escollir els mitjans a través
dels quals els candidats hauran d’acreditar que podran fer front, des d’una vessant econòmica
i financera, a les obligacions inherents a l’execució de l’Acord marc i els seus contractes basats.
En aquest sentit, tenint en compte les característiques de l’Acord marc i l’import total del
mateix, es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte, exigir una solvència econòmica
que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
D’acord amb l’article 87.1 apartat a) de la LCSP i tenint en consideració les prestacions
objecte d’aquest Acord marc, s’ha estimat oportuna l’exigència d’un volum anual de
negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, d’import igual o superior al
valor anual mitjà del contracte de la unitat de licitació que presentin proposició.
No obstant, al tractar-se, d’acord amb l’article 221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es
conclourà amb diverses empreses, no resulta necessària l’exigència de la totalitat d’aquest
import com a requisit de solvència econòmica o financera i, per aquest motiu, es requerirà que
les empreses disposin d’una solvència mínima equivalent a l’import resultant de dividir el
volum de negocis esmentat anteriorment per sis (6), al ser aquest el nombre màxim
d’empreses a seleccionar per cada unitat de licitació.
En conseqüència, es respecta el límit màxim establert a l’article 87.1 a) de la LCSP, d’acord amb
el qual el volum de negocis mínim anual exigit no podrà excedir d’una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:
L’article 89 de la LCSP atorga a l’òrgan de contractació la potestat d’escollir el mitjà o mitjans a
través dels quals els candidats hauran d’acreditar els seus coneixements tècnics, eficàcia,
fiabilitat i experiència en la prestació dels serveis i subministraments objecte del contracte, a fi
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d’assegurar que aquests reuneixen les condicions professionals i tècniques necessàries per
garantir el correcte desenvolupament dels subministraments objecte del contracte.
Així doncs, amb estricta subjecció a les prescripcions de l’article 89.1 apartat a) de la LCSP i
tenint en compte la naturalesa dels subministraments i, si s’escau, serveis complementaris
objecte de l’Acord marc, s’ha considerat oportuna l’exigència dels següents mitjans
d’acreditació de la solvència tècnica o professional:
La relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys, d’igual o
similar naturalesa que l’objecte de la unitat de licitació on presentin proposició, en
relació als quals el sumatori dels imports dels serveis d’un dels anys ha de ser igual o
superior al 70% del valor d’una anualitat del pressupost de licitació.
No obstant, al tractar-se, d’acord amb l’article 221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es
conclourà amb diverses empreses, no resulta necessària l’exigència de la totalitat d’aquest
import com a requisit de solvència tècnica o professional, per aquest motiu, es requerirà que
les empreses disposin d’una solvència mínima equivalent a l’import resultant de dividir
l’import esmentat anteriorment per sis (6), al ser aquest el nombre màxim d’empreses a
seleccionar per cada unitat de licitació.

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Atesos els antecedents de la present licitació, i a la vista de les consultes preliminars, es
proposa la incorporació de criteris d’adjudicació subjectes a un judici de valor, així com també
criteris d’apreciació automàtica, per tal de donar compliment i respectar allò que preveu
l’article 145 de la LCSP, és a dir, que l’adjudicació dels contractes es realitzi emprant una
pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
L’òrgan de contractació, en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, determinarà el
detall de cada un dels criteris d’adjudicació, així com també la seva puntuació. En tot cas, a
títol orientatiu, es proposen els següents:
•

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR:

D’acord amb l’article 145 de la LCSP, es proposen els següents criteris i subcriteris basats en un
judici de valor:
En relació als LOTS 1 a 4
a) Memòria tècnica explicativa de com es realitzarà el manteniment i les intervencions
previstes als plecs, fins a 16 punts
Es valorarà:
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•
•
•
•

La descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions amb la finalitat de poder agilitar
la seva resolució
La identificació dels diferents itineraris operatius, pel que fa al manteniment integral, per tal
d’assolir la màxima eficiència en la utilització dels equips
El tractament de les dades amb la finalitat d’extreure’n informació puntual, i compilar-la als
efectes tractament estadístic, o bases estadístiques, on es considerarà la seva claredat,
intel·ligibilitat i comprensió
Format o mecanisme per reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors a les entitats
destinatàries

b) Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació, fins a 4 punts
•

Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA
Aquest pla comprendrà com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica, que
s’utilitzaria en els diferents formats objecte de contractes. Especialment, s’haurà de
preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en equipaments, es
puguin utilitzar per identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori

•

Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania
Aquest pla comprendrà, com a mínim, diferents possibles canals informatius i/o de
sensibilització, així com opcions de caràcter innovador per tal de poder fer arribar la
sensibilització a diferents col·lectius o segment de possibles usuaris dels DEA.

No es puntuaran els apartats de les prescripcions tècniques que siguin de compliment
obligatori.
En relació al LOT 5
Memòria tècnica de seguiment del manteniment dels DEA, fins a 40 punts:
Concretament, aquesta memòria haurà de presentar una proposta sobre els següents items a tractar:
•
•
•
•
•
•

Actuacions de reparació incloses en les garanties
Actualitzacions i modificacions del software dels desfibril·lador que siguin necessàries per al
compliment de les normatives vigents en cada moment.
Canvi de les bateries i elèctrodes abans de la seva data de caducitat.
En el cas de manteniment a distància la resolució de les incidències, la substitució immediata
dels elements necessaris i restitució del ple funcionament del sistema en un termini de 24 h.
Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en matèria de
salut
Neteja anual i integral de les instal·lacions

9

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2021.01
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya

•
•
•
•

Resolució de les incidències, substitució immediata dels elements necessaris, restitució del ple
funcionament del desfibril·lador i dels equips que conformen la instal·lació (vitrina, tòtem o
columna) i de tots els seus components després del seu ús en un màxim de 24 h.
Revisió anual del sistema o dispositiu de subjecció (vitrina, tòtem o columna) i del bon estat de
tots els seus components.
Revisió anual del funcionament de tots els aparells i del bon estat de tots els seus components.
Després de cada ús l’adjudicatari haurà de fer una revisió, presentant igualment a l’entitat
destinatària certificació del fabricant de l’aparell per efectuar el servei tècnic dels treballs
efectuats. Durant el procés de revisió, l’empresa disposarà, si s’escau, d’un aparell de
substitució que tindrà com a mínim les mateixes prestacions que l’aparell que es revisa.

Aquesta memòria presentarà, en aquells punts que correspongui, una proposta diferenciada per
actuacions presencials i no presencials. Cada un dels 10 items tindrà una valoració màxima de 4 punts.

En relació al LOT 6
a) Memòria tècnica del programa del curs bàsic de formació per a la utilització dels DEA
i primers auxilis, fins a 30 punts
La memòria tècnica ha de contenir el programa amb els objectius, continguts i
metodologia d’exposició, així com els docent/s que impartiran la formació.
b) Memòria tècnica de les accions de divulgació i/o campanyes de sensibilització
respectes a la utilització dels DEA i primers auxilis, fins a 10 punts
La memòria tècnica ha de contenir el programa amb els objectius, continguts i
metodologia d’exposició, així com els docent/s que impartiran la formació.
Pel que fa a la valoració d’aquest document es considerarà que comprengui tots els
aspectes descrits en el document explicatiu.
No es puntuaran els apartats de les prescripcions tècniques que siguin de compliment
obligatori.
Per tal que les empreses licitadores puguin ser seleccionades en l’Acord marc hauran
d’haver obtingut en aquest apartar una puntuació mínima de 35 punts.
•

CRITERIS DE VALORACIÓ D’APRECIACIÓ AUTOMÀTICA:

En relació als LOTS 1 i 3
a) Criteri preu (fins a 80 punts)
o

Preu del DEA
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o

Preus unitaris de recanvis del DEA:
Elèctrodes adult DEA
Elèctrodes pediàtrics DEA
Bateria de liti DEA
Bossa de transport DEA

En relació als LOTS 2 i 4
a) Criteri preu (fins a 80 punts)
o

Preu del DEA amb instal·lació:
DEA + Instal·lació amb Vitrina
DEA + Instal·lació amb Tòtem
DEA + Instal·lació amb Columna

o

Preus unitaris de recanvis del DEA
Elèctrodes adult DEA
Elèctrodes pediàtrics DEA
Bateria de liti DEA
Bossa de transport DEA

En relació al LOT 5
a) Criteri preu (fins a 60 punts)
o

Preu quota mensual de manteniment:
• Manteniment presencial per marques pròpies
• Manteniment a distància per marques pròpies
• Manteniment presencial per marques alienes
• Manteniment a distància per marques alienes

En relació al LOT 6
a) Criteri preu (fins a 60 punts)
Sessió formativa: Curs Inicial
Sessió formativa: Curs de reciclatge
Servei d’accions de senyalització i difusió dels DEA

10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
D’acord amb les exigències de l’article 202 de la LCSP s’han previst les següents condicions
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especials d’execució:
•

Condició especial relativa al tractament de dades personals

D’acord amb les previsions de l’article 202.1 tercer paràgraf de la LCSP, al tractar-se d’un Acord
marc que la seva execució i la dels contractes basats se’n pot derivar la cessió de dades al
contractista, es preveu com a condició especial d’execució que aquest hagi de sotmetre’s a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades personals, sent
aquesta una obligació qualificada com a essencial.
•

Condició especial d’execució de caràcter mediambiental

L’adjudicatari adoptarà les mesures adients pel compliment de la legislació ambiental
comunitària, estatal, autonòmica i local vigents que siguin d’aplicació als treballs contractats.
Totes les feines realitzades per part de l’empresa adjudicatària, amb una incidència ambiental,
hauran d’anar encaminades a la consecució d’una bona gestió ambiental. Concretament:
o

Neteja i retirada final d’envasos, embalatges, escombraries i tot tipus de
residus generats en el subministrament.

o

Emmagatzematge i manipulació adequat de productes químics i mercaderies o
residus perillosos, amb prevenció de fuites, vessaments, contaminacions i
abocaments i ús de contenidors i bidons tancats, senyalitzats i en bon estat.

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental podrà donar lloc a la imposició de
penalitats si així es preveu a l’apartat Q del quadre de característiques.
•

Condició especial d’execució ètica

D’altra banda, de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’introdueix una condició especial
d’execució de caràcter ètic, tot preveient una sèrie d’obligacions com per exemple,
l’observança dels principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes, la no realització accions que posin en
risc l’interès públic, etc.
Altressí, es proposen les següents obligacions essencials:
•

Serà causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris dels
treballadors i de les quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta
d’obligacions d'ordre laboral, social i mediambiental per part de l'empresa contractista,
o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut laboral.
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•

El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, citada al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i la respectaran en tots i cadascun dels seus termes.

12.- CONCLUSIONS:
Atès el contingut del present informe, proposo a l’òrgan de contractació:
Que declari que la contractació proposada (Acord marc de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya) compleix amb els criteris de necessitat, idoneïtat i eficiència
previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Nogensmenys, l’òrgan de contractació decidirà allò que cregui més convenient.

Barcelona, 5 de juliol de 2021

La Directora General del CCDL,
Joana Ortega i Alemany
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