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DILIGÈNCIA
20190524. Esmena als documents “Informe de Necessitats”, “Plec de clàusules” i
“Plec de prescripcions tècniques”, que regeixen el contracte de compra mobiliari,
equipament clínic i aparells mèdics per a les dependències de les noves
instal·lacions del Centre MQ Reus.
PREGUEM ALS LICITADORS QUE PRESTIN ATENCIÓ AL CONTINGUT DE LA
PRESENT DILIGÈNCIA, EN MODIFICAR ELS DOCUMENTS “INFORME DE
NECESSITATS”, “PLEC DE CLÀUSULES” I “PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES”.
Rebuda la petició d’esmena que consta en l’Informe de fiscalització notificada a través
d’e-NOTUM el dia 16 de juliol de 2020, es procedeix a esmenar i modificar el contingut
dels documents “Informe de Necessitats” i “Plec de Clàusules” i “Plec de prescripcions
tècniques” en el sentit que s’exposa a continuació:

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

1. OBSERVACIONS DE L’INFORME PREVI (VC-52/2020.GINSA).
1.1 Sobre l’informe de necessitats
Amb relació als criteris d’adjudicació (apartat 16.2), respecte al criteri del Grup 1 (Lots 1,
2, 6, 7, 9, 10 i 15) dels criteris avaluables amb judicis de valor, que fa referència a la
“integració arquitectònica”, caldria descriure el centre, els espais i les instal·lacions.
Altrament, es podria preveure, si es considera adient, que els licitadors poguessin fer una
visita.
Per donar resposta a l’observació anterior, s’afegeix la possibilitat de que els licitadors
puguin fer una visita al centre, en els termes que s’assenyalen a continuació:
S’ofereix la possibilitat de visitar les instal·lacions. Atenent a la tramitació d’urgència de
l’expedient de licitació, caldrà fer arribar la petició a l’adreça de correu electrònic
contractacio@ginsa.cat, durant els primers 4 dies naturals de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=MQ+Reus&idCap=30936448&ambit=)
La sol·licitud haurà d’assenyalar:
Assumpte: Sol·licitud de visita a les instal·lacions de Centre MQ Reus de les
instal·lacions que actualment es troben en procés de rehabilitació (ubicat al
carrer Vapor Nou núm. 8, Reus), on s’ha d’instal·lar el mobiliari, equipament
clínic i aparells mèdics, objecte de l’expedient 20190524.
Dades empresa: Nom i NIF de l’empresa que formula la sol·licitud de visita.
Dades persones assistents: Persones que assistiran en representació de
l’empresa (s’admetrà un màxim de dues (2) persones), amb indicació expressa
de:
o Noms i cognoms, i NIF.
o Càrrec que ocupen a l’empresa.
C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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o

Telèfon i e-mail de contacte.

En funció de les sol·licituds que s’hagin rebut s’organitzaran les visites, quina data es
comunicarà amb antelació suficient als efectes oportuns, considerant que s’ha de
realitzar abans de la finalització del termini per presentar ofertes.
S’adverteix als assistents que el/s dia/es de la visita podran ser requerits per a la
signatura d’una declaració que garanteixi la confidencialitat de la informació que puguin
adquirir durant la visita.

1.2 Sobre el Plec de clàusules administratives
Es recomana fer referència al crèdit pressupostari, com s’ha fet constar en l’informe de
necessitats, considerant que si no està recollit en els plecs s’haurà d’incloure,
necessàriament, en els documents en què es formalitzin els contractes, d’acord amb
l’article 35.1 de la LCSP que enumera el contingut mínim del contracte.
Amb l’objectiu de donar resposta a l’anterior observació, s’afegeix a la Clàusula tercera:
dades econòmiques del contracte, el següent paràgraf:
“Es tracta d’una partida d’inversió per un nou mobiliari, equipament clínic i aparells
mèdics i que ha de servir per equipar unes noves consultes en uns nous espais
dedicats a l’activitat assistencial.
D’acord amb la informació que facilita la Direcció Economicofinancera de GINSA,
AIE el pressupost d’inversions de l’entitat contempla per l’any 2019 aquesta
partida.
Segons el procediment intern que regeix l’acreditació de l’existència de
crèdit/finançament necessari per assumir les obligacions econòmiques de l’entitat
contractant, s’informa amb CONFORMITAT la realització d’aquest contracte, en
els termes exposats.
La tramitació d’aquest expedient s’emmarca en un projecte de localització de
l’entitat i consten escenaris econòmics (veure annex adjunt) en que es compleix el
principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en tractar-se d’una
despesa d’amortització prevista en els mateixos.
El centre de cost/partida amb càrrec al pressupost són: espais ubicats a les noves
instal·lacions C/vapor nou amb C/sant Joan de Reus. Codi centre de cost pendent
de codificar.”
Per coherència amb l’informe de necessitats, les condicions d’execució (clàusula 18) no
haurien de tenir el caràcter d’obligacions essencials als efectes assenyalats a la lletra f)
de l’article 211 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
En resposta a l’observació anterior, per coherència entre l’informe de necessitats i el plec
de clàusules, i atenent al caràcter essencial de les condicions especials d’execució, es
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modifica el contingut de la clàusula 19 de l’informe de necessitats en els termes que
s’assenyalen a continuació:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen; el
seu incompliment serà causa de resolució del contracte, en tenir caràcter essencial:
-

Garantir la seguretat i protecció de la salut al lloc de treball; i adoptar mesures
per prevenir sinistralitat laboral.

-

Remetre a l’ens públic contractant, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada
dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte; i el
justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la
prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 i a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials en allò que li sigui aplicable.
L’incompliment del termini de lliurament (el seu incompliment podrà ser causa de
resolució de tot el contracte amb els efectes legalment establerts).
Realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del
contracte; així mateix, haurà de retirar els embalatges per tal de dipositar-los en
els contenidors corresponents, o ens el punts autoritzats, si escau.
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions ètiques següents:
o

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
dels contractes.

o

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

o

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública durant l’execució dels contractes.
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

o
o

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.

Aquestes obligacions es consideren condicions especials d’execució, l’incompliment de
les quals, a més de les conseqüències que preveu l’ordenament jurídic, podrà implicar la
imposició de les penalitats que a aquest efecte es determinin, responent a la garantia
definitiva de les penalitats que s’imposin per aquest motiu
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1.3: Sobre el plec de prescripcions tècniques.
Esclarir si l’equip “serra de guix” consta de 3 unitats com es manifesta en la relació
d’equips (pàgina 10) o bé de 2 unitats com es manifesta en la fitxa descriptiva (pàgina
18).
Per donar resposta a l’anterior observació, s’esclareix que les unitats corresponents a
l’equip “serra de guix” son 3 unitats i no 2, i que es tracta d’un error en la transcripció en
la fitxa descriptiva de la pàgina 18.

2. ALTRES OBSERVACIONS
A banda de les observacions corresponents a l’informe previ i d’intervenció exposats
anteriorment, s’exposa el següent:

- Respecte la clàusula 11.2 del Plec de clàusules, es constata la següent omissió,
sobre la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant i l’inici del
còmput del termini per presentar ofertes:
“La publicació al perfil de contractant es farà després de la publicació al DOUE; o des de
les 48 h de la confirmació de la recepció de l’anunci enviat al DOUE si encara no s’ha
publicat.
El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia que s’assenyali a
l’anuni de licitació, a les 23:59:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb
posterioritat (és a dir, a les 00:00 hores del dia següent) es consideraran
extemporànies).”
En conseqüència, s’afegeixen els paràgrafs anteriors a la clàusula 11.2 del Plec de
clàusules.

- Respecte el Grup 2 dels criteris d’adjudicació, es modifica el criteri “Aspectes
ergonòmics”, el qual tenia una puntuació de 10 punts, i passarà a equivaldre a
una puntuació de 5 punts, en els següents termes:
Aspectes ergonòmics__________________________________ Fins a 5 punts
Equip compacte de fàcil desplaçament i mobilitat. Adaptabilitat a l’espai de sala
d’exploracions.

4/7

Societat

Nº expedient
anualitat

Nº document

CMQ

20190524

8_Esmena IN;
PCA; PPT

- Respecte els criteris avaluables de forma automàtica, s’han detectat una sèrie
d’errades en la transcripció de les fórmules per al seu càlcul, per tant, es
procedeix a esmenar-les en els termes que s’exposen a continuació:
1. Lots 3, 4, 5, 8, 13, 14:
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 7 punts
Punts= (Període addicional ofert) x 7 / període addicional més ampli ofert
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 3 punts
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la
puntuació màxima de 3 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que
s’assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y) x 3 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major
reducció del termini de lliurament.

2. Lots 11, 12:
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts

Punts= (Període addicional ofert) x 10 / període addicional més ampli ofert
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la
puntuació màxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que
s’assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y) x 4 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major
reducció del termini de lliurament.

3. Lot 16:
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Punts= (Període addicional ofert) x 10 / període addicional més ampli ofert
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts

5/7

Societat

Nº expedient
anualitat

Nº document

CMQ

20190524

8_Esmena IN;
PCA; PPT

Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la
puntuació màxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que
s’assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y) x 4 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major
reducció del termini de lliurament.

4. Lots 17, 18 i 21:
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Punts= (Període addicional ofert) x 10 / període addicional més ampli ofert
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la
puntuació màxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que
s’assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y) x 4 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major
reducció del termini de lliurament.

5. Lot 19:
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Punts= (Període addicional ofert) x 10 / període addicional més ampli ofert
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la
puntuació màxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que
s’assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y) x 4 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major
reducció del termini de lliurament.
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6. Lot 20:
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 50 punts
Punts= (Millor oferta realitzada x 50) / Oferta realitzada per l’empresa
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Punts= (Període addicional ofert) x 10 / període addicional més ampli ofert

Aquest document modifica i esclareix el contingut del document “INFORME DE
NECESSITATS” i “PLEC DE CLÀUSULES” i “PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES” en el sentit assenyalat, motiu pel qual haurà de ser signat com a
prova de la seva conformitat pel licitador.

Reus, 17 de juliol de 2020

ESPAI PEL LICITADOR
Declaro que conec i accepto la totalitat de clàusules que es disposen en aquest
document (pàgina 1 a 7).

NOM I COGNOMS DEL LICITADOR
SOTASIGNAT DE L’OFERTA;
SIGNATURA I SEGELL
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