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CSC F 5/19
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1.- Objecte complet del contracte
Acord marc del subministrament de MEDICAMENTS ONCOLOGICS

2.- Elecció del procediment
L’acord marc per al subministrament de MEDICAMENTS ONCOLOGICS respon a la necessitat dels
centres adherits al mateix, d’aprovisionar-se d’aquests productes per tal de garantir la continuïtat en
la prestació del servei públic d’assistència sanitària, la qual tenen encomanada per l’Administració
Sanitària. Així mateix, també respon a la necessitat d’aconseguir, mitjançant economies d’escala, que
el preu d’adjudicació d’aquests productes sigui el més econòmic possible.
Es tracta d’un acord marc tramitat pel procediment obert i ordinari.

3.- Vigència del contracte
La vigència del contracte serà d’ 1 any inicial i 2 anys més de possible pròrroga.

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació
No s’hi exigeix classificació en aquest expedient

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació
a)

Solvència econòmica i financera:

El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys conclosos ha
de ser d’almenys el 15% de l’import anual de licitació de l’acord marc.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model normalitzat del Registre
Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris individuals no inscrits
al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest
Registre.
b)

Solvència tècnica:

Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució dels
darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que
correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 15%de l’import anual de licitació de l’acord
marc.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels subministraments
realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les dates i el destinatari
públic o privat. En el cas de destinataris públics, els subministraments realitzats s’entendran
acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas de destinataris
privats, els subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per
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aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador. Els certificats de bona execució
emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan
de contractació.
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l’objecte del
contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV.
Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució requerits
a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i
tècnics suficients per donar resposta a les necessitats de l’entitat contractant.
6.- Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
CRITERIS A VALORAR A L’ACORD MARC (100 punts)
* A la primera i única obertura es valoraran:
ESPECIFICS VIA PARENTERAL
Presentació en dosis unitària (especificant el nom del principi actiu, dosis, via
administració, lot i data de caducitat) .................................................................... 10 punts
Obtenint la màxima puntuació l’oferta que especifiqui la totalitat de la citada presentació i 0 punts la que no
ho especifiqui.

Disposar de dispositiu antipunxades integrat (per exemple : agulla retràctil)
.................................................................................. Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Obtenint la màxima puntuació si l’envas en disposa i 0 punts si no en disposa

ACONDICIONAMENT EXTERN:
* Tipografia visible (principi actiu, dosis/concentració, volum total, via, lot i caducitat)
.............................................................................................................................................. 3 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la tipografia visible i 0 punts l’empresa que no ho tingui (en el cas de la
serigrafia poc visibles o similars entre altres no obtindrà puntuació).

Dosis i via diferenciada per colors i mida (només aplica en cas de comercialització del
producte en diferents dosis i via) ..................................................................................... 2 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la dosis diferenciada en relació a les altres dosis comercialitzades i 0 punts
l’empresa que no ho tingui o només comercialitzi una dosi. En el cas que en el mercat només existeixi una dosis
s’atorgarà la màxima puntuació.

ACONDICIONAMENT INTERN
* Element de traçabilitat (Data matrix que inclogui Codi Nacional, lot i caducitat, amb
comprovació de correcta lectura) .................................................................................. 10 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui element de traçabilitat i 0 punts l’empresa que no ho tingui

* Presentació en solució .................................................................................................. 8 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la presentació en solució i 0 punts l’empresa que no ho tingui

* Presentació de plàstic o amb recobriment de plàstic que eviti ruptura i/o justificació
(certificat) doble rentat al final de la cadena de fabricació ............................................ 4 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la presentació en plàstic o recobriment de plàstic i/o justificació doble rentat
i 0 punts l’empresa que no ho tingui

* Valoració excipients (sense alcohol i/o sense lactosa) ............................................. 2 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la que no tingui alcohol o lactosa i 0 punts l’empresa que no ho tingui

ESPECIFICS VIA ORAL
Presentació en dosis unitària (especificant el nom del principi actiu, dosis, via
administració, lot i data de caducitat) ................................................................... 20 punts
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Obtenint la màxima puntuació l’oferta que especifiqui la totalitat de la citada presentació i 0 punts la que no
ho especifiqui.

ACONDICIONAMENT EXTERN:
* Tipografia visible (principi actiu, dosis, via, lot i caducitat) ..................................... 3 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la tipografia visible i 0 punts l’empresa que no ho tingui

Dosis i via diferenciada per colors i mida (només aplica en cas de comercialització del
producte en diferents dosis i via) .................................................................................... 3 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la dosis diferenciada en relació a les altres dosis comercialitzades i 0 punts
l’empresa que no ho tingui o només comercialitzi una dosi. En el cas que en el mercat només existeixi una dosis
s’atorgarà la màxima puntuació.

ACONDICIONAMENT INTERN
* Element de traçabilitat (Data matrix que inclogui Codi Nacional, lot i caducitat, amb
comprovació de correcta lectura) o tipografia clarament visible (principi actiu, dosis, via,
lot i caducitat) ................................................................................................................... 13 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui element de traçabilitat i 0 punts l’empresa que no ho tingui

Dosis i via diferenciada per colors i mida (només aplica en cas de comercialització del
producte en diferents dosis i via) .................................................................................... 5 punts
Obtenint la màxim puntuació qui tingui la dosis diferenciada en relació a les altres dosis comercialitzades i 0 punts
l’empresa que no ho tingui o només comercialitzi una dosi. En el cas que en el mercat només existeixi una dosis
s’atorgarà la màxima puntuació.

COMUNS PARENTERAL I ORAL
Oferta econòmica................................................... Es valorarà com a màxim fins a 50 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la
proporció directa inversa que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica
x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant
y= puntuació màxima de l’apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa

NOTA: El preu que es tindrà en compte per tal de valorar la puntuació serà el preu sense
IVA i aplicant el RD.

Valoració dels albarans ........................................... Es valorarà com a màxim fins a 2 punts
Obtenint la màxim puntuació l’empresa que enviï els albarans valorats (preu adjudicat a l’expedient, lot i caducitat)
i 0 punts l’empresa que no ho aporti.

Comanda mínima ............................................................... Es valorà com a màxim a 2 punts
Obtenint la màxim puntuació l’oferta que no obligui a fer una comanda mínima i 0 punts la que obligui.

Envàs fotoprotector ................................................ Es valorarà com a màxim fins a 2 punts
Obtenint la màxima puntuació l’envàs intern que sigui fotoprotector i 0 punts la que en contingui

Atès que els productes que formen part de l’objecte de l’acord marc són molt específics, la valoració
logística només té una puntuació màxima de 4 punts, 46 punts de valoració tècnica del producte i 50
punts a la oferta econòmica a l’acord marc, els quals són criteris avaluables de forma automàtica, per
garantir una major objectivitat en la valoració de les proposicions presentades.
En aquest sentit Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials
d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb els
recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a les necessitats de les diferents entitats
adherides al present acord marc i tractant-se de criteris que busquen aconseguir les ofertes que
aportin una major seguretat als al personal sanitari i al pacient.
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7.- Pressupost base de licitació
L’import de licitació del contracte és de: 38.232.754,72 euros sense IVA anuals.
L’import de licitació s’obté dels desglossament de preus i consums que consta en el plec de
prescripcions tècniques. Aquest preus inclouen el cost de formació i dipòsit.
8.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els
costos laborals, si existeixen
El valor estimat del contracte és de: 114.698.264,15 euros sense IVA del qual 76.465.509,43 euros
correspon a les possibles pròrrogues.
9.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del contracte
* S’adjunta com annex l’informe de necessitats
10.- Motivació de la insuficiència de mitjans.
Pel que respecte als serveis complementaris al subministrament (formació, etc) les entitats
contractants no disposen dels mitjans necessaris.
Pel que fa a la formació aquestes no disposen del coneixement tècnic necessari especialitzat dels
productes el rau en les pròpies empreses.
11. L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista:
 SI, La finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l’execució
del contracte i perquè l’objecte d’aquest així ho requereix.
X NO
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