CONTR/2019/680

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

SERVEIS D’INSTAL·LACIÓ, DE CESSIÓ D’ÚS I DE MANTENIMENT DELS
DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS (DEA) DE LES INSTAL·LACIONS DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
L’objecte del present contracte és la contractació del servei d’instal·lació, de cessió d’ús i
de manteniment dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA) de les instal·lacions de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte ascendeix a: 68.040,00€, abans d’IVA, d’acord amb el següent
desglossament:
-

Pressupost de licitació: 25.200,00€, abans d’IVA
Import previst per possibles pròrrogues: 37.800,00€, abans d’IVA
Import previst per possibles modificacions: 5.040,00€, abans d’IVA

El pressupost de licitació ascendeix a 25.200,00 abans d’IVA, d’acord amb el següent
desglossament:
-

Costos directes: 20.412€
Costos indirectes: 4.788€
Altres: 0
IVA: 21% :5.292 €

TOTAL IVA INCLÒS: 30.492,00 €

b) Termini d’execució del contracte
Termini inicial de 2 anys, amb possibilitat d’una pròrroga per 3 anys addicionals.
2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
1

CONTR/2019/680

És objecte d’aquest servei la instal·lació, la cessió d’ús i el manteniment dels
desfibril·ladors externs automàtics (DEA) de les instal·lacions d’FGC, per poder realitzar
aquest servei tant per les persones treballadores com els clients d’FGC.
3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
S’incorporen com a criteris d’adjudicació condicions ambientals i socials.
4.- Justificació de l’elecció del procediment
El procediment d’adjudicació que s’utilitzarà serà l’obert simplificat atenent al valor estimat
del contracte d’acord amb l’establert a la LCSP.
5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats
en l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment
són els següents:
5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional
Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per
a l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el coneixement
tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els mitjans següents:
-

La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels serveis realitzats
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en els
darrers 3 anys, en la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels
mateixos, i que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior al 70% de l’anualitat mitja del contracte.

-

El licitador haurà d’acreditar:
· Que està acreditat com a distribuïdor i servei tècnic oficial del producte pel
fabricant.
· Que està registrat com a empresa distribuïdora de productes sanitaris
mitjançant aportació del certificat acreditatiu del Registre.

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació de certificats, o per aquella
documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment.
5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els criteris de solvència econòmica/financera, s’acreditaran pels següents mitjans:
-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del
capital social.
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-

El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no
podrà ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el
valor anual estimat del present contracte.

-

Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de
morositat respecte al període de pagament.

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans
assenyalats següents:
-

Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.

-

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres
oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.

-

Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte,
referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de
les referències de l’esmentat volum de negoci.

6.- Criteris d’adjudicació
Ponderació: 100%
Criteris automàtics (objectius): 100 %
Criteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0 %
Desglossament criteris d’adjudicació:
- Criteris automàtics:
·
·
1.

Preu 50%
Tècnic-social 50%

Oferta econòmica (fins a 50 punts)

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte preu unitari màxim
mensual per aparell.
El licitador que iguali el preu unitari màxim , obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 50 punts.
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A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació
de la següent fórmula:

El licitador que superi en la seva oferta el preu unitari màxim mensual per aparell, serà
exclòs.

2.

Oferta en concepte de qualitat tècnica (fins a 20 punts)

- Acreditar que l’aparell mesura l’umbral d’assistòlia inferior a 0,08 mV (5 punts)
- Acreditar que el temps de càrrega és menor o igual a 6 segons a 200J (5 punts)
- Acreditar que l’aparell disposa de pantalla LCD per visualitzar les indicacions a través de
la pantalla (5 punts)
- Acreditar que la capacitat de descàrrega és igual o superior a 300J (5 punts)
L’acreditació es farà amb l’aportació dels certificats corresponents que acreditin cada un
dels criteris.
Es ponderen aquests criteris de qualitat tècnica amb 5 punts atès que la seva
incorporació en els aparells milloren de forma significativa la seva qualitat aportant a
l’equip tècnic una millora en rapidesa d’analitzar el ritme cardíac, identificar les arrítmies
mortals tributàries de desfibril·lació i rapidesa de resposta en administrar una descàrrega
elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb nivells alts de seguretat, per
aquests motius es considera justificat atorgar la puntuació esmentada a aquests criteris
considerant que millora el diagnosi i el tractament de la parada cardiorrespiratòria.
3. Oferta en concepte de menor termini de resposta d’assistència tècnica
presencial (fins a 10 punts).

L’oferta que presenti un menor termini de resposta en hores obtindrà 10 punts. La resta
de propostes seran puntuades d’acord amb la puntuació obtinguda aplicant la següent
fórmula:

El termini de resposta s’ofertarà en hores. El termini de resposta ha de ser per sota les 24
hores que estableix com a màxim el Plec de Prescripcions tècniques
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4. Oferta en concepte de possibilitat de selecció d’idioma de les instruccions de
veu (fins a 2 punts)
Per cada idioma addicional que es pugui seleccionar a les instruccions de veu s’atorgarà
1 punt, fins un màxim de 2 punts
1 punt si hi ha l’opció de seleccionar com idioma addicional el català o l’anglès.
2 punts si hi ha l’opció de seleccionar com a idiomes addicionals el català i l’ anglès.
5. Oferta en concepte d’ampliació de la pòlissa de responsabilitat civil ( fins a 10
punts)
Al licitador que presenti una pòlissa de responsabilitat civil més alta, per sobre del mínim
establert al plec de clàusules administratives, se li assignarà la màxima puntuació: 10
punts.
A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti d’aplicació de la següent fórmula:

6. Criteris socials ( fins a 3 punts)

-

Personal amb contracte laboral indefinit (1 punt).
Acreditar que com a mínim el 50% del personal amb incidència amb l’objecte del
contracte, de l’empresa tingui contracte laboral indefinit: 1 punt.

-

Personal amb risc d’exclusió social (1 punt)
Acreditar que l’empresa té incorporades a la plantilla persones en situació o risc
d’exclusió social per a la realització de tasques del contracte: 1 punt

-

Incorporació de dones a l’equip que executarà el contracte (1 punt)
Acreditar que l’empresa té incorporades a la plantilla dones per a la realització de
tasques del contracte: 1 punt

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable.
FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment del
present criteri
7. Criteris ambientals ( 5 punts)
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Acreditar que l’empresa licitadora disposa d’un pla selectiu de recollida i eliminació
de residus, aplicable a bateries, elèctrodes d’un sol ús o altre material susceptible de
reposició dels aparells (5 punts).
Atesa la composició dels aparells desfibril·ladors que estan formats per bateries,
elèctrodes, residus electrònics, productes químics és necessari poder assegurar que
l’empresa adjudicatària disposa d’un pla selectiu de recollida i eliminació d’aquests
de forma correcta per assegurar una recollida selectiva per tal que no hi hagi impacte
contaminant d’aquests residus al medi, per aquest motiu s’atorga la puntuació
esmentada a la disposició d’aquest Pla.
7.- Justificació insuficiència de mitjans
FGC no disposa dels recursos necessaris per poder realitzar aquest servei, atès que es
tracta d’aparells d’ús sanitari que han de complir amb la normativa específica a tal efecte.
8.- Decisió de no dividir en lots
Aquesta licitació es composa d’un sol lot, essent les prestacions a contractar un tot que ha
de ser tractat de forma conjunta i global. La divisió en lots podria comportar el tractament
dels diferents elements que composen l’objecte de forma diferenciada i no integrada,
afectant a l’objectiu i finalitat del projecte, així com a la visió integradora i global que precisen
els treballs descrits.
9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària – CR 785 – Prevenció
9.2. Concepte pressupostari - Explotació
9.3. Partida pressupostària - 6230900

Signat
El Responsable del contracte

La Directora de l’Àrea

Josep Sala Pallàs
Cap de Prevenció

Juliana Vilert i Barnet
Directora d’Organització i Persones

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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