MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLITERES,
LLITERES ESPECIALITZADES, FRIGORÍFICS I MOBILIARI CLÍNIC PER A CENTRES
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I ALTRES CENTRES ASSISTENCIALS DEPENDENTS PER AL
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
EXPEDIENT SCS-2022-124
1.

Necessitats a satisfer

Per completar la dotació dels Centres d’Atenció Primària i altres centres assistencials dependents
del Servei Català de la Salut, es fa necessària la contractació de l’equipament que es detalla en el
plec de prescripcions tècniques per cobrir les necessitats assistencials i per al correcte
desenvolupament de l’activitat de cada centre.
2.

Objecte del contracte

Subministrament de lliteres, lliteres especialitzades, frigorífics i mobiliari clínic per a Centres
d'Atenció Primària i altres centres assistencials dependents del CatSalut.
Codi CPV:
Lot 1: 38311000-8 Bàscules electròniques i accessoris
Lot 2: 39711100-0 Refrigeradors i congeladors
Lot 3: 33192160-1 Lliteres
Lot 4: 33192160-1 Lliteres
Lot 5: 33192000-2 Mobiliari per a us mèdic
3.

Existència de Lots

☒ Sí, la licitació es dividirà en [indicar nombre] de Lots.
Lot 1 : Bàscules
Lot 2: Frigorífics de farmàcia
Lot 3: Lliteres d’exploració
Lot 4: Lliteres especialitzades
Lot 5: Divers
Un mateix licitador podrà presentar als dos lots, per tal d’evitar la manca de subministrament per
averia o per qualsevol altre raó tècnica o personal:
☒ Si
4.

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El pressupost de la licitació és el que es fa constar a continuació:
Valor estimat del contracte: 138.972,00

euros (sense IVA)

Pressupost base de licitació: 140.130,10

euros (IVA 21% inclòs)

Desglossament per Lots:
Lot
Pressupost base de licitació sense IVA
Previsió de possibles modificacions del
contracte (20%)
Valor estimat del contracte

Nº 1
24.500,00
4.900,00

Nº 2
22.450,00
4.490,00

Nº 3
33.510,00
6.702,00

Nº4
18.200,00
3.640,00

Nº 5
17.150,00
3.430,00

29.400,00

26.940,00

40.212,00

21.840,00

20.580,00

5.

Existència de crèdit
Partida pressupostària
D/620000100/4110/0000
D/620000100/4120/0000

Import
121.798,60
18.331,50

Exercici pressupostari
2022
2022

Tramitació anticipada de l’expedient:
☒ No
6.

Preu del contracte

☒ Preu unitari
Termini d’execució i lloc de lliurament

7.

La durada del contracte s’estableix en 6 mesos a comptar des de la seva signatura i en tot cas,
fins el 31 de desembre de 2022.
Lloc de lliurament:
8.

Consultori Local CALLDETENES
CAP CAN LLONG
CAP GORG
Consultori Local TARROJA SEGARRA
Consultori Local LA TORRE ESPANYOL
Consultori Local LA BATLLORIA
Consultori Local VILADRAU
Consultori Local ALMEDA
Consultori Local LLIGALLOS
CAP COTET
CAP CAN ROCA
Consultori Local VERGES
Consultori Local VILANOVA DE LA BARCA
CAP ROQUETES (1a fase)
CAP ROQUETES (2a fase)
HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON (Rx)
Facturació i recepció

☒ Final
9.

Pròrrogues i data d’inici

Possibilitat de pròrroga de contracte:
☒ No
La data d’inici del contracte serà:
☒ L’endemà de la formalització del contracte.
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10.

Admissió de millores i/o variants:

•

Admissió de Millores:

☒ No s’admeten
•

Admissió de Variants:

☒ No s’admeten
11.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Procediment: obert simplificat, no harmonitzada
12.

Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació

Únicament podran participar en aquest procediment de contractació els licitadors que estiguin
inscrits al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o al Registre oficial de licitadors i
empreses classificades (ROLECE), d’acord amb l’article 159.4.a de la LCSP.
•

Solvència econòmica i financera:

Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals.
En cas que no es desprengui del RELI o del ROLECE, l’empresa proposada com a adjudicatària
haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a requeriment de la Mesa de
contractacions mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponent al darrer exercici que
tingui l’obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està
inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit). Els
empresaris individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.
•

Solvència tècnica:

- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, import acumulat, durant els
darrers tres anys, mínim del 50% del pressupost, IVA exclòs, dels lots adjudicats, en
subministraments d’igual o similar naturalesa, que inclogui un mínim de dos subministraments.
Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, disponibilitat de personal tècnic o
unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, per a l’execució del contracte, especialment els
encarregats del control de qualitat.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica a
requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels següents documents:
Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, dels principals
subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates, acompanyada dels
corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import mínim requerit. Quan el
destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin
la realització de la prestació.
Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, descripció del personal tècnic o
les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de què es disposa per a l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de qualitat.
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13.

Criteris d’adjudicació

Vista la necessitat a satisfer mitjançant el procediment de contractació que es vol promoure, i de
conformitat amb l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació.
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (25 punts. Sobre B):
Ateses les diferents característiques dels lots objecte de la licitació, s’indica en cadascuna de les
corresponents Fitxes tècniques els elements que es valoraran i la seva ponderació.
En la fitxa tècnica de cada lot es defineixen d’una banda els requeriments tècnics d’obligat
compliment que els productes ofertats hauran de complir; així mateix, es defineixen els elements
que seran objecte de valoració i la seva ponderació/puntuació màxima.
L’incompliment d’un requeriment tècnic d’obligat compliment serà causa d’exclusió de la licitació.
Pel que fa als lots integrats per diversos articles, la puntuació tècnica del lot serà el sumatori de
les puntuacions obtingudes per cadascun dels elements que l’integren.
Les característiques tècniques valorades en aquests productes tenen per objecte valorar la
funcionalitat tècnica i assistencial dels equips (FTA), la connectivitat de l’equip als sistemes
informàtics (CSI), l’ergonomia (E), l’adequació a les necessitats assistencials (ANA), el rendiment
del cicle de vida (RCV), la qualitat servei post-venta (QSPV), la seguretat del pacient i/o
professional (SP), el confort del pacient i/o professional (CP), la qualitat de la imatge (QI), el medi
ambient (MA) i la instal·lació i adequació a l’espai (IAE).
En el document “Annex B” s’indica a quina categoria pertany cadascun dels subcriteris.

Els elements a valorar versaran sobre:
Lot 1

BÀSCULES

1290070100 Bàscula digital de peu amb tallímetre
1.1. Característiques tècniques
Possibilitat d'integració amb
història clínica (cal especificar
protocols i funcionalitat)
Incloure una calibració anual i una
verificació bianual
durant el període de garantia ofert
Tallímetre digital i freqüència de
calibració (especificar sistema)
1.2. Reparacions
Mínim preu de recanvis (indicar import
dels principals recanvis: electrònica,
pantalla, tallímetre, mòdul
horitzontal i vertical, barra, etc.) i mínim
cost hora/tècnic
Servei tècnic durant el període
de garantia
Equip de substitució durant la reparació
Condicions de manteniment un
cop finalitzat el període de
garantia
Cost hora/tècnic (€) (IVA exclòs)
(Indicar import, no percentatge)

25 punts
Grups
de
criteri
7
CSI

2

RCV

2,5

FTA

2,5
2

RCV

2

1
QSPV

1
1

QSPV

0,5
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Cost del desplaçament (€) (IVA exclòs)
QSPV
(Indicar import, no percentatge)
Grups
1290080300 Bàscula digital per a nadons amb
de
criteri
tallímetre
1.1. Característiques tècniques
Possibilitat d'integració amb
CSI
història clínica (cal especificar
protocols i funcionalitat)
Incloure una cal.libració anual i una
RCV
verificació bianual durant el període de
garantia ofert
Precisió i repetibilitat del sistema de
mesura del tallímetre i la freqüència de
FTA
cal.libració (especificar
sistema)
Amplària del tallímetre
FTA
1.2. Reparacions
Mínim preu de recanvis (indicar import
dels principals
recanvis: electrònica, pantalla, tallímetre, RCV
mòdul horitzontal i vertical, barra, etc.) i
mínim cost hora/tècnic
Servei tècnic durant el període
de garantia
Equip de substitució durant la reparació
QSPV
Condicions de manteniment un
cop finalitzat el període de
garantia
Cost hora/tècnic (€) (IVA exclòs)
QSPV
(Indicar import, no percentatge)
Cost del desplaçament (€) (IVA exclòs)
QSPV
(Indicar import, no percentatge)
Lot 2

DIVERS

4230010200 Carro de cures amb calaixos
1.1. Característiques tècniques
Varietat de colors en els calaixos sense
cost addicional
8120970100 Maletí de visita domiciliària
1.1. Característiques tècniques
Possibilitat de poder penjar-lo, tipus
motxilla
Lot 3

Grups
de
criter
i
ANA

1.1. Característiques tècniques
Diàmetre de les rodes (mm)
Alçada mínima (mm)
Densitat matalàs
Pes superior al demanat (kg)
1.2. Accessoris

10
2
2,5
2,5
3
2
2

1
1
1
0,5
0,5
2,5
punts

1
1

Grups
de
criteri
ANA/C
P

LLITERES ESPECIALITZADES

4210030100 Llitera de reanimació

0,5

1,5
1,5

12 punts
Grups
de
criter
i
FTA
FTA
FTA
FTA

6
1
2
1
2
0
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4210100100 Butaca d'extraccions amb
reposabraços
1.1. Característiques tècniques
Varietat de colors
Gruix i densitat del matalàs
Grau d'inclinació del respatller
Pes que suporta (kg)
Lot 4

Grups
de
criteri
ANA
FTA
FTA
FTA

FRIGORÍFICS DE FARMÀCIA

2150010200 Frigorífic de farmàcia/laboratori 200 l

19 punts
Grups
de
criteri

1.1. Característiques tècniques
Elements organitzatius per a l'interior del
FTA
frigorífic
Import dels elements organitzatius i
RCV
recanvi porta de vidre (IVA exclòs)
1.2. Característiques funcionals
Es valorarà la inclusió de més d'un mòdul
FTA
registrador de
temperatures com a reserva per a casos
de fallida
Grups
2150010500 Frigorífic farmàcia / laboratori de 500l
de
criteri
1.1. Característiques tècniques
Elements organitzatius per a l'interior del
FTA
frigorífic
Import dels elements organitzatius i
RCV
recanvi porta de
vidre (IVA exclòs)
1.2. Característiques funcionals
Es valorarà la inclusió de més d'un
FTA
mòdul registrador de temperatures com a
reserva per a casos de fallida
Grups
2150010600 Frigorífic farmàcia / laboratori de 900
de
criteri
litres
1.1. Característiques tècniques
Elements organitzatius per a l'interior del
FTA
frigorífic
Import dels elements organitzatius i
RCV
recanvi porta de vidre (IVA exclòs)
1.2. Característiques funcionals
Es valorarà la inclusió de més d'un
FTA
mòdul registrador de temperatures com a
reserva per a casos de fallida
Grups
2150500100 Nevera portàtil per al transport de
mostres tipus càmping
de
criter
i
1.1. Característiques tècniques
Capacitat frigorífica (temps durant el
qual manté la temperatura estable)
Lot 5

LLITERES D’EXPLORACIÓ

6
1
2
1
2

4
2
2
2
2

4
2
2
2
2

4
2
2
2
2

1
FTA

1

24 punts
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Grups
4210010100 Llitera d'exploració de 2 cossos, 180 x
de
criteri
70 cm
1.1. Característiques tècniques
Indicar el gruix i densitat del matalàs
FTA
Carta de colors inclosa a l'oferta
ANA
Grups
4210080110 Llitera d'exploració de 2 cossos
amb alçada variable (elèctrica),
de
180x70
criter
i
1.1. Característiques tècniques
Carta de colors incloses a l'oferta.
ANA
Dispositiu de rodament escamotejable o
FTA
retràctil
Indicar alçada màxima i mínima
FTA
Indicar càrrega màxima
FTA
Grups
4210080120 Llitera d'exploració de 2 cossos
amb alçada variable (hidràulica),
de
180x70
criter
i
1.1. Característiques tècniques
Carta de colors incloses a l'oferta
ANA
Dispositiu de rodament escamotejable o
FTA
retràctil
Indicar alçada màxima i mínima
FTA
Indicar càrrega màxima
FTA

4
2
2

10
2
2
3
3

10
2
2
3
3

A cadascuna de les valoracions obtingudes en els criteris anteriors s’aplicarà la següent fórmula,
i se sumaran els resultats per tal d’obtenir la puntuació total de cada licitador:
𝑃𝑜𝑝= P × 𝑉𝑇𝑜𝑝/𝑉𝑇𝑚𝑣
On:
𝑃𝑜𝑝 = puntuació de l’oferta a puntuar
P = puntuació del criteri
𝑉𝑇𝑜𝑝 = valoració tècnica de l’oferta que es puntua
𝑉𝑇𝑚𝑣 = valoració tècnica de l’oferta millor valorada
Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 80% dels punts previstos en cadascun
dels criteris susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació
el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula esmentada.
Tampoc serà d’aplicació quan només existeixi una única proposició presentada i/o admesa.
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques (75 punts. Sobre C):
1. Preu (fins a 50 punts)
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En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’òrgan de contractació en cas
de ser adjudicat, inclosos, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat
l’IVA).
Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
𝑃𝑣 = [ 1 − (

𝑂𝑣−𝑂𝑚
1
) (𝑉𝑃)
𝐼𝑙

] ×𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑣 = Oferta a valorar
𝑂𝑚 = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝑙 = Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1,5
P = Punts criteri econòmic: 50
2. Extensió garantia legal (fins a 5 punts)
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia legal ofertes d’acord amb el següent escalat:
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 3,5 anys i inferiors a 4 anys: 0,5 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4 anys i inferiors a 4,5 anys: 1 punt
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4,5 anys i inferiors a 5 anys: 2 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 5 anys i inferiors a 5,5 anys: 3 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 5,5 anys i inferiors a 6 anys: 4 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 6 anys: 5 punts
En l’oferta (annex C) es farà constar el termini de garantia total ofertat (inclent el termini obligatori).
Pel que fa als lots integrats per diversos articles, els licitadors hauran d’oferir el mateix termini de
garantia per a tots els productes integrants del lot. En cas d’oferir terminis diferents, la valoració
s’efectuarà d’acord amb el termini més baix de tots ells.
3. Termini de lliurament (fins a 20 punts)
-

Si el termini de lliurament és inferior a 6 dies laborables (inclòs) s’atorgaran 20 punts.
Si el termini de lliurament és entre 7 i 12 dies laborables (inclòs) s’atorgaran 15 punts.
Si el termini de lliurament és entre 13 i 20 dies laborables (inclòs) s’atorgaran 8 punts.
Si el termini de lliurament és superior a 20 dies laborables s’atorgarà 0 punts.

Cal recordar que en cas d’incompliment del termini proposat per causes imputables a l’empresa
contractista el CatSalut podrà optar per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per
imposar una penalitat diària en la proporció de 0’60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte, sense IVA, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
☐ Si
☒ No
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Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP
respecte dels criteris d’adjudicació que permeten contractar un subministrament de qualitat. Tots
els criteris de valoració, basats en una relació qualitat-preu, estan vinculats a l’objecte del contracte
i permeten mantenir condicions de competència efectiva.
14.

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes

Per a la determinació d’una oferta amb valors presumptament anormals o desproporcionats serà
d’aplicació el procediment regulat a la clàusula 15.4 del Plec de clàusules administratives
particulars.
15.

Contingut de les proposicions

Sobre A:
- Declaració responsable degudament emplenada i signada digitalment.
- Emplenar el primer full del fitxer (annex B), i les fitxes tècniques corresponents als productes
oferts.
- Restant documentació que integra l’oferta tècnica, d’acord amb allò requerit a les fitxes tècniques
i al plec de prescripcions tècniques.
Sobre B:
- Fitxer d’excel annex C
16.

Mostres

☒ No
17.
Visita a les instal·lacions
☒ No
18.

Reunió informativa

☒ No
19.

Modificació del contracte

☒ Modificacions previstes: S’ha estimat la possibilitat que les unitats indicades puguin variar per
raó de canvis no previstos inicialment en la dotació dels centres en construcció, en funció del
desenvolupament de cadascuna de les obres i la seva finalització. Per aquests motius, es preveu
la possibilitat de modificar la quantitat adjudicada d’aquesta licitació fins a un màxim d’un 20% per
afrontar aquesta eventualitat.
Així mateix, d’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del
28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de
diòxid de carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta licitació podrà ser modificat o resolt
per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.
20.

Cessió

☒ Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
21.

Subcontractació

☒ Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades obligacions essencials, no accessòries, i que hauran de ser executades directament
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pel contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la
qualitat d’essencials que hagin d’efectuar-se directament pel contractista i, per tant, podran ser
subcontractades.
22.

Revisió de preus:

☒ No
23.

Termini de garantia

3 anys
24.

Programa de treball

☒ No
25.

Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal

☒ No
26.

Identificació de les persones que intervenen al procediment

Vocals (2) de la unitat promotora que formaran part de la Mesa de Contractació: vocals les
senyores Núria Curriu i Teresa Altadill, suplents les senyores Blanca Blázquez i Urgell Vila, tècnics
de la Divisió d’Inversions i Patrimoni.
Persona (1) que signarà l’informe de tècnic de valoració de les ofertes: Pilar Muñoz, Responsable
d’Equipaments.
27.

Responsable del contracte

El cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni.

Ivan Planas i Miret

Martí Ballart i Torras

Sotsdirector

Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
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