QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

Exp. Núm. SA-2023-22

A. Objecte
A.1 Descripció
L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament d’antisèrum d’ús més freqüent per
a les anàlisis d’identificació de microorganismes en aliments, aigües, residus i elements
mediambientals que es realitzen als laboratoris de Salut Pública del Departament de Salut
segons els programes de vigilància i control analític que s’estableixin per l’any 2023.
Els llistats de productes per a cada lot es troben als annexos del Plec de prescripcions
tècniques (en endavant PPT)
A.2 Lots

Sí

No

- Lot 1: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i

classificació de microorganismes. Tipus 1

- Lot 2: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i
classificació de microorganismes. Tipus 2
- Lot 3: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i
classificació de microorganismes. Tipus 3.
- Lot 4: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i
classificació de microorganismes. Tipus 4
Nº màxim de lots als que una mateixa empresa licitadora pugui licitar: No s’estableix
Nº màxim de lots que es poden adjudicar a una mateixa empresa: No s’estableix
A.3 Codi CPV
33696500-0 Reactius de laboratori
A.4 Contracte reservat (segons preveu l’article 99.4 de la LCSP)
Sí

No

B. Dades econòmiques
B.1 Determinació del preu: El sistema de determinació del preu és a tant alçat.
B.2 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El valor estimat del contracte (VEC) és de 38.229,50 euros, atès que no es preveu la
possibilitat de pròrroga, ni la possibilitat de modificació del contracte, calculat d’acord amb
el que es detalla en l’apartat B3, segons el següent quadre:

LOT

1
2
3
4
TOTAL

IMPORT
TOTAL
LICITACIÓ
(IVA exclòs)

VEC

6.399,67 €

6.399,67 €

6.024,45 €
4.431,13 €
21.374,25 €
38.229,50 €

6.024,45 €
4.431,13 €
21.374,25 €
38.229,50 €

B.3 Pressupost base de licitació:
Per a tots els lots, el pressupost de licitació s’ha determinat a tant alçat en base als preus
unitaris i el nombre d’unitats que es relacionen al PPT.
L’estimació del nombre d’unitats s’ha calculat en base a les previsions de consum dels
laboratoris per a l’any 2023 (Veure Annex amb dades de Consum històric), les quals s’han
determinat a partir del consum històric dels darrers cinc anys per aquests mateixos
productes. Aquesta estimació de consum pel 2023 es pot trobar com annex al PPT.
D’acord amb allò que disposa l’article 101.10 LCSP, per a la fixació dels preus unitaris
dels productes inclosos a l’objecte del present contracte, s’ha tingut en compte el preu
ofert per aquests mateixos productes per diferents proveïdors durant l’any 2022. D’aquells
productes dels quals es disposava de preus d’anys anteriors (2019, 2020,...) s’ha
augmentat un 2% per cada any.
Per estimar els preus dels productes per al 2023 s’ha afegit un 15% als preus ofertats el
2022. Aquests 15% està justificat per les diferents circumstàncies:
- Són preus de concurs, no preus de catàleg, amb els descomptes que els proveïdors
podien aplicar el darrer trimestre del 2021
- Diferents proveïdors han advertit que durant el 2022 no podran mantenir preus i han
anunciat augment pel segon semestre de 2022 entre el 5 i el 20% de mitjana en els
nous contractes.
- Així mateix diferents proveïdors han anunciat que durant el 2022 hauran de
començar a cobrar ports o a incrementar els que cobren. Això per la tipologia i
estructura de les nostres comandes, moltes i petites en cost, representa un
increment percentual per comanda de fins al 28%.
Davant aquests fets i la incertesa del que pugui passar cal considerar que aquests
increments seran acumulats per l’any vinent i cal tenir-los en consideració en aquest
concurs, per tal que diferents proveïdors hi puguin optar i no córrer el risc de que quedin
deserts.
Aquesta Unitat considera que els preus esmentats són ajustats a preus de mercat pel
2023, tal i com disposa l’article 102 de la LCSP..
El pressupost de licitació del present contracte és de 46.257,70 euros, dels quals
38.229,50 euros corresponen al preu del contracte i 8.028,20 euros, corresponent a
diferents imports d’IVA, d’acord amb el següent quadre:

Lot 1

Import màxim
licitació
(s/IVA)
6.399,67 €

1.343,93 €

Import màxim
licitació (amb
IVA)
7.743,60 €

Lot 2

6.024,45 €

1.265,13 €

7.289,58 €

Lot 3

4.431,13 €

930,54 €

5.361,67 €

Lot 4

21.374,25 €

4.488,59 €

25.862,84 €

38.229,50 €

8.028,20 €

46.257,70 €

LOT

IVA (21%)

En tot cas, els imports estipulats en el quadre anterior constitueixen el límit màxim de
despesa (IVA inclòs) que pot comprometre l’òrgan de contractació, i la facturació es farà
sempre en funció de les unitats efectivament entregades, sense cap compromís per part
de l’adjudicador de realitzar cap pagament que no sigui conseqüència d’una comanda
efectuada.
L’import de cada lot, que figura al quadre anterior, té caràcter de màxim i els licitadors no
podran superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquests imports seran
desestimades automàticament.
Els preus unitaris dels productes que conformen els lots són preus màxims.
S’ha de tenir en compte que les unitats que s’han fet servir per calcular l’import de licitació
són unitats estimades, en base a les necessitats d’anys anteriors. Aquesta estimació no
suposa cap compromís de compra per part del licitant.
Aquelles ofertes que sobrepassin l’import de licitació de cada lot quedaran
automàticament excloses.
Aquells productes que sobrepassin el preu màxim establert no es tindran en compte al
valorar la oferta.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com distribució, transport i la resta de despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions que s’han de complir durant l’execució del
contracte.
C. Existència de crèdit
C.1 Partida pressupostària: SA1402 D/221000500/4140/0000, de productes farmacèutics
i analítiques, o equivalent del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2023.
C.2 Expedient d’abast plurianual: NO
C.3 Tramitació anticipada

Sí

No

D. Termini de durada del contracte
D.1 Termini de durada:
Des de l’1 de gener de 2023, o des de la formalització del contracte en cas de ser

posterior, fins al 31 de desembre de 2023.
D.2 Possibilitat de pròrrogues i termini:
Sí

Termini:

No
D.3 Termini d’entrega del subministrament: no haurà de ser superior a 15 dies naturals
des de la recepció de la comanda, per part de l’empresa adjudicatària, d’acord amb
l’apartat 3 del Plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT).
D.4 Lloc d’entrega: El proveïdor adjudicatari rebrà les comandes corresponents al
contracte de forma individual des de cada laboratori i aquest indicarà el lloc de lliurament
dels productes, d’acord amb l’apartat 3 del PPT.
E. Variants
Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Es tramita un procediment obert simplificat abreujat, atès
que la quantia del Valor Estimat del Contracte és inferior a 60.000 euros, segons
l’establert a l’art.159.6 de la LCSP.
Presentació d’ofertes de forma telemàtica:
Sí

No

G. Solvència, adscripció de mitjans i certificats acreditatius
G.1 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí
No
G.2 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o de
gestió mediambiental
Sí
No
G.3 Criteris de selecció relatius a la solvència
Els criteris objectius de solvència, d'entre els assenyalats als articles 87 a 91 de la LCSP,
vinculats al seu objecte i proporcionals al mateix, són els següents:
Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de negoci
dels tres últims finalitzats haurà de ser igual o superior a una vegada el valor estimat del
lot al qual es liciti. En concret, per a cadascun dels lots seran els imports següents:

Lot 1

6.399,67 €

Lot 2

6.024,45 €

Lot 3

4.431,13 €

Lot 4

21.374,25 €

Si es concorre a més d’un lot aquest criteri s’haurà de complir per cadascun d’ells de
manera acumulativa.
Solvència tècnica i professional:
a) S’ha de disposar d’un import de subministraments efectuats en els tres últims anys,
d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import
anual acumulat l'any de més execució del qual sigui igual o superior al 70 per cent del
valor estimat del contracte del lot al que es concorri, en concret:
Lot 1

4.479,77 €

Lot 2

4.217,12 €

Lot 3

3.101,79 €

Lot 4

14.961,98 €

D’acord, amb l’article 89.1.h) de la LCSP, en els contractes no subjectes a una regulació
harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a
tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha
d’acreditar indicant el 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 (amb un mínim exigible d’una persona).

b) Sistema de gestió de la qualitat que compleixi amb els criteris de la sèrie de normes
UNEEN ISO 9001 o equivalent.
Tanmateix, d’acord amb allò establert a l’art.159.6 b) de la LCSP, els licitadors estaran
exempts de l’obligació d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i la solvència
tècnica i professional.
H. Criteris d’adjudicació
Només es tindran en compte ofertes que compleixin exactament amb totes les
especificacions relacionades al plec de prescripcions tècniques i que no superin el
pressupost de licitació.
Els licitadors poden presentar ofertes referides a un, a diversos o a tots els lots, i han
d’especificar, si escau, l’oferta que correspon a cada lot.
Cada licitador pot presentar només una oferta per a cada lot pel qual liciti. La presentació
de més d’una oferta a un mateix lot comportarà la seva exclusió.
Aquells productes els quals l’empresa fabricant hagi modificat la referència (conservant la
composició i/o característiques idèntiques, o “millorant-les”) podrà ser substituït
automàticament pels licitadors, del llistat de productes a oferir.

Els criteris de valoració de les ofertes, i la ponderació que se'ls atribueix, que més
s'ajusten a la finalitat del contracte i, per tant, resulten ser els més idonis a l'horade
valorar les proposicions per determinar quina és l'oferta amb millor relació qualitat- preu,
seran els següents:

Criteris de valoració automàtica (fins a 100 punts)
La màxima puntuació que podran obtenir les diferents empreses licitadores que són
objecte d’aquest contracte és de 100 punts, que s’obtindran de la suma de l’oferta
econòmica ponderada (fins a 90 punts) més altres criteris avaluables automàticament (fins
a 10 punts).
1) Preu (fins a 90 punts )
L’oferta econòmica s’ha de formular d’acord amb el model d’oferta econòmica que
s’adjunta annex al plec de clàusules administratives particulars. Les empreses que, en la
seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les empreses que no
presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
Aquells productes que superin el preu màxim establert a l’annex quedaran exclosos de la
oferta i no es valoraran.
Només es tindran en compte les ofertes que contemplin com a mínim el 90% de les referències que
inclou cadascun dels lots.
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors es valoraran fins a un màxim de 90
punts,de la següent manera:
a) Les ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord amb la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑣𝑣 = �1 − �

𝑂𝑂𝑣𝑣 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
1
� × � �� × 𝑃𝑃
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑉𝑉𝑉𝑉

P = Puntuació de l’oferta a Valorar
v

P = Punts criteri econòmic (90 punts)
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació

El valor de ponderació (VP) s’estableix en 1. L’objectiu d’aquest valor és assolir una major
proporcionalitat entre les ofertes

2) Altres criteris diferents al preu (fins a 10 punts)
A la puntuació obtinguda se li afegirà una puntuació de fins a 10 punts de la suma de les
valoracions assignades als criteris següents:
2.1. Minimització de l’impacte ambiental de l’embalatge: es valorarà fins a 3 punts que
l’embalatgede la mercaderia per al transport contingui un percentatge igual o superior
al 50% decartró reciclat d’acord amb aquest quadre:
Cartró reciclat (%)

Punts

Menys de 50%

0 punts

Entre 50% i 60%

1 punt

Entre 61% i 75%

2 punts

Entre 76% i 100%

3 punts

2.2 Millora del termini màxim d’entrega de les comandes: es valorarà fins a 7 punts la
millora del temps de lliurament màxim de les comandes, establert en l’apartat 4 del
plec de prescripcions tècniques (màxim 15 dies naturals):

I.

Temps d’entrega màxim (dies natural)

Punts

No s'ofereix reducció del temps de resposta, 15 dies

0 punts

Temps d’entrega màxim de 10 dies

2 punt

Temps d’entrega màxim de 7 dies

3 punts

Temps d’entrega màxim de 5 dies

5 punts

Temps d’entrega màxim de 3 dies

7 punts

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals.

En el cas que s’estableixin criteris per a la determinació de l’existència de baixes
presumptament anormals, seran els següents:
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur
a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i
la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana
aritmètica d’aquests valors absoluts.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
Sí
No

a) Les empreses licitadores: han d’aportar tota la documentació que es relaciona
a l’apartat c de la clàusula 13.9 del PCAP. A més a més han d’aportar la
documentació addicional següent:
b) L’empresa proposada adjudicatària ha d’aportar la documentació que es
relaciona a la clàusula 16.2 del PCAP. A més a més han d’aportar la
documentació addicional següent:

K. Obligació d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic (ROLECE)
Sí

No

L. Constitució de la Mesa de contractació
Sí

No

M. Condicions especials d’execució
Tenen consideració de condicions especials d’execució del contracte:
-

L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a
la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim
conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

-

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.

En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com
a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
N. Modificació del contracte prevista
Sí

No

O. Cessió del contracte
Sí

No

La cessió de contracte es podrà efectuar en els termes que estableix l’art. 214 de la LCSP.

P. Subcontractació
Sí

No

Es preveu la possibilitat de subcontractació del contracte en els termes que s’estableixen
en l’art. 215 de la LCSP.
Q. Revisió de preus
Sí

No

R. Termini de garantia
Sí

No

Termini: un any a partir de la finalització del contracte.
S. Programa de treball
Sí

No

T. Penalitats generals
Sí

No

S’estableixen les següents penalitats d’acord amb allò establert a l’article 192 de la LCSP:
-

En cas d’incompliment de les obligacions que estableix la clàusula ètica, seran
d’aplicació les penalitats que preveu la clàusula 33a d’aquest plec.

-

Segons estableix el PPT, el subministrament dels productes objecte d’aquest
contracte s’hauran de lliurar al laboratori que hagi realitzat la comanda en un termini
màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de recepció de la comanda a
l’empresa adjudicatària, en el lloc acordat i d’acord amb les característiques i
requisits establerts en els plecs reguladors. Aquest termini màxim d’entrega podria
ser inferior a 15 dies, en cas que el contractista hagués ofert una millora en el temps
d’entrega i aquesta hagués estat valorada com a criteri d’adjudicació (en tal cas, el
termini màxim d’entrega serà l’ofert pel contractista).
En cas d’incompliment d’aquest indicador per part de l’empresa adjudicatària,
s’aplicarà una penalitat corresponent a un percentatge del preu del contracte, IVA
exclòs, segons la taula següent:
Incompliment (dies de retard respecte el
termini màxim d’entrega)

Penalitat

Entre 1 i 4 dies de retard

1%

Entre 5 i 10 dies de retard

3%

Entre 11 i 15 dies de retard

5%

Més de 15 dies de retard

10%

Aquestes penalitats s’aplicaran mitjançant deducció de la factura del mes o dels mesos
successius que s’hagin d’abonar a l’empresa adjudicatària, segons estableix la LCSP, en
els articles 192 i 193.
Quan aquestes penalitzacions arribin al 10% de l'import, l’òrgan de contractació quedarà
facultat per a procedir a la resolució del contracte o acordar-ne la seva continuïtat amb
imposició de noves penalitats.
En tot cas, el total de les penalitats imposades no pot superar el 50% del preu del
contracte. L’aplicació de les penalitats requerirà, en qualsevol cas, l’audiència prèvia de
l’empresa proveïdora.

U. Tractament de dades de caràcter personal
L’execució del contracte requereix el tractament pel contractista de dades de caràcter
personal per compte del Departament de Salut (responsable del tractament):
Sí

No

V. Obligacions essencials del contracte
Sí

No

W. Responsable del contracte
El responsable del contracte serà el cap de Servei de Serveis Analítics.
Òrgan de contractació: Directora de Serveis del Departament de Salut, per resolució
SLT/391/2019, de 19 de febrer, de delegació de competències en matèria de gestió
econòmica i contractació administrativa de la persona titular del Departament de Salut en
diversos càrrecs del Departament de Salut. (DOGC número 7817, de 25.2.2019).
X. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte:
Servei de Serveis analítics.

OBSERVACIONS:
1. Resum del contingut dels sobres:
D’acord amb la clàusula 13.9 d’aquest plec, en aquesta licitació s’ha de presentar un
únic sobre, mitjançant l’eina de presentació telemàtica, amb el contingut següent:
SOBRE ÚNIC
-

Declaració responsable (annex 1)
Oferta econòmica (annex 2)
2. Certificació del lliurament i facturació

Un cop realitzades les prestacions, es procedirà a la seva comprovació, recepció i
liquidació, de conformitat amb el que preveu la legislació de contractes del sector públic.
La facturació es farà de forma centralitzada, sempre sobre el material lliurat i un cop
comprovada i registrada, a la recepció pel laboratori, la seva idoneïtat pel que fa a
condicions d’entrega. No es podrà superar, en cap cas, el valor estimat del contracte de
cada lot.

Es realitzaran factures individuals per a cada laboratori per facilitar el seu control. A cada
factura haurà de constar el numero de comanda que es faciliti des del Servei de Serveis
analítics.
El Servei de Serveis Analítics donarà conformitat de la factura rebuda, una vegada acrediti
el lliurament efectiu del producte mitjançant els albarans d’entrada, que confirmen la
recepció del producte als centres de destí. Aquesta certificació de conformitat serà requisit
previ per al pagament de la factura.
3. Consultes sobre la licitació:
Les consultes, tant administratives com tècniques, es poden formular a través de l’apartat
“Dubtes i preguntes” del Tauler d’anuncis de l’espai d’aquesta licitació del perfil del
contractant del Departament.
En el cas que el sol·licitat per les empreses licitadores siguin aclariments a l’establert en
els plecs o en la resta de documentació, les respostes tindran caràcter vinculant i es
publicaran en el perfil del contractant, d’acord amb l’article 138.3 de la LCSP.
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/salut
Per tal de rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu electrònic de totes les
publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del contractant, els licitadors
s’hauran d’inscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les novetats?” que
trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el perfil.
Per a consultes de caire
contractacions.salut@gencat.cat.
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Per a consultes de caire tècnic, també us podeu adreçar a: (serveis.analitics@gencat.cat)
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