INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ MITXA DEL SUBMINISTRAMENT
DE GASOS MEDICINALS I INDUSTRIALS MES EL MANTENIMENT INTEGRAL
DE LES INSTAL·LACIONS DE LN2 PER AL BANC DE SANG I TEIXITS.

Vista la petició de la Direcció d’Operacions i Enginyeria del Banc de Sang i Teixits,
sobre la contractació d’un subministrament de gasos medicinals i industrials mes el
manteniment integral de les instal·lacions de LN2 pel Banc de Sang i Teixits. Un
dels elements bàsics de que disposa el BST es la criopreservació especial dels
productes que té emmagatzemats (cordons, teixits, sang...) i per tant precisa per a
la conservació dels mateixos els gasos medicinals per mantenir en optimes
condicions tots els seus productes, cal la contractació per aquest exercici ja que
sense aquest material no es pot portar a terme de manera òptima l’activitat
assistencial encomanada.
Aquest expedient és de caràcter mixt, ja que contempla el subministrament de
gasos medicinals i industrials i també el manteniment integral de les instal·lacions
de LN2 del Banc de Sang i Teixits. Atès que la partida pressupostària de
subministrament és considerablement major que el servei de manteniment de les
instal·lacions, es considera una contractació de subministraments.
S’enceta aquest procediment de contractació de subministraments, amb caràcter
harmonitzat mitjançant procediment obert, d’acord amb el que disposen els articles
21.1 i 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Aquesta licitació es portarà a terme mitjançant l’opció de Sobre Digital.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SUB / 2018 OBERT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en data 1 de juny
de 2018.
El pressupost de sortida de la contractació es de
338.035,00 sense IVA i
409.022,35 € amb IVA per l’exercici 2019 i amb un import estimat total de la
contractació de
1.690.175,00 € sense IVA i 2.045.111,75 € amb IVA, d’acord
amb la distribució que s’especifica en el pla de necessitats adjunt a aquest informe.
La contractació es per a l’any 2019, i es preveu la possibilitat de pròrroga per als
exercicis , 2020, 2021, 2022 i 2023
La licitació es divideix en 2 lots:

Lot 1
Lot 2
Total

Descripció
Subministrament de gasos
Manteniment de les instal·lacions

Import s/iva
307.035,00
31.000,00
338.035,00

Import a/iva
371.512,35
37.510,00
409.022,35

Ja que el subministrament del LN2 s’efectua en un dipòsit propietat de l’empresa
actualment adjudicatària, procedeix obrir el nou contracte amb l’opció de la
possible substitució del dipòsit actual per un altre de l’empresa guanyadora de la
licitació, aquesta empresa haurà d’acomplir amb els següents requisits :

Hi ha alguns aspectes associats al subministrament del LN2 criogènic producte
sanitari:
 Serà per compte de l’empresa adjudicatària del concurs i sense cap cost
addicional pel BST totes les despeses de construcció, instal·lació,
legalització, lloguer i manteniment (curatiu, correctiu, preventiu, i normatiu)
d’un dipòsit nodrissa vertical d’11 m3 aproximadament.


L’empresa contractista es farà càrrec del sistema de gestió i tele-vigilància
que controla automàticament tota la instal·lació.



Es sol·licita el subministrament i automatització de les funcions de càrrega i
subministrament de dos dipòsits intermedis que permeten alimentar uns
criocongeladors biològics programables.



Es sol·licita la posada en marxa d’una bomba de transvasament de LN2,
propietat del BST dins la sala de criogènia.



Les instal·lacions disposaran d’un període de garantia que serà com a mínim
de vint-i-quatre (24) mesos, comptats a partir de la data de l’acta de
recepció dels equips.

Cal remarcar que l’import màxim de sortida de la licitació, ha tingut en compte
l’activitat i consum dels darrers 4 anys al BST, així com la revisió del mercat actual.
Les ofertes han d’anar a tots els dos lots, ja que el vincle i compatibilitat entre el
contenidor o cuba principal, la instal·lació interna de LNA i el subministrament del
gas principal es essencial , qualsevol altre combinació generaria una distorció
notable
Al tractar-se d’una contractació de tracte successiu, no caldrà la constitució de la
garantia provisional, però si la garantia definitiva que serà un 5% de l’import total
d’adjudicació sense IVA.
Es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del contracte al
sr. Raúl Romera, Cap de Subprocés d’OiE del BST.
Donada les característiques de la licitació, no serà necessària la constitució d’un
Comitè d’Experts.
L’expedient no admet revisió de preus, ni es contemplen l’admissió de variants ni
modificacions futures.
S’admet la subcontractació d’empreses.
Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a
judici de valor, que es distribueixen en un 50 % i un 50 % respectivament. El lot 1
rebrà una puntuació màxima de 70 punts, 35 punts per als criteris automàtics i 35
punts per als criteris sotmesos a judici de valor. El lot 2 rebrà una puntuació
màxima de 30 punts, amb 15 punts avaluables segons criteris automàtics i 15
punts per als judicis de valor. S’adjunta com annex el desglossament del criteris de
valoració.
La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se
segons s’especifica el plec de clàusules administratives.

Solvència econòmica: volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en
l’àmbit de l’objecte del contracte, per un import igual o superior a l’ exigit en
l’anunci de licitació o en l’ invitació a participar en el procediment i en els plecs del
contracte o, en el seu defecte, l’ establert reglamentàriament.
Solvència tècnica o professional: relació dels principals subministraments efectuats
d’igual o semblant naturalesa durant els últims 3 anys, amb indicació del seu
import, dates i destinació pública o privada, relacionats amb l’objecte del contracte,
i al qual s’incorporaran els corresponents certificats sobre aquests
S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor
poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics
suficients per donar resposta a la demanda del BST.
Amb la finalitat d’assegurar el coneixement de les instal·lacions a l’hora de valorar
les millores serà obligatòria una visita de totes les empreses licitadores. Com a
comprovant de la visita s’estendrà un certificat d’assistència.
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Annex
Criteris d’adjudicació

