ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
1

EXPEDIENT CST 21/19

Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci Sanitari de Terrassa
b) NIF: Q5856145-G
c) Òrgan de contractació: Director Gerent del Consorci Sanitari de Terrassa
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Responsable del contracte: Cap de Servei de Diagnòstic pe la Imatge i la Direcció de Projectes
i Serveis Generals del Consorci Sanitari de Terrassa
f) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció Econòmica i Financera del
Consorci Sanitari de Terrassa
g) Centre de destinatari: Hospital de Terrassa
h) Número d’expedient: CST 21/19
2

Objecte del contracte

a)

c)
d)
f)
g)
h)

Descripció de l’objecte: Contractació del subministrament i la instal·lació d’un equip de
ressonància magnètica a l’Hospital de Terrassa, per al Consorci Sanitari de Terrassa.
CPV: 33124000-5 Aparatos y material para diagnóstico y radiodiagnóstico
NUTS: ES511
Divisió per lots: SI
NO X
Número de lots: -Les propostes es poden presentar a diferents lots: SI
NO x
Les propostes poden superar l’import màxim del lot: SI
NO x
Els licitadors poden ser adjudicatari de més d’un lot : SI NO x

3

Tramitació i procediment

b)

a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: urgent. La seva tramitació es realitzarà per urgència atès el previst a l’article 119 de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
c) Procediment: Obert harmonitzat
d) Forma: Utilització de diferents criteris per a determinar la millor oferta relació qualitat preu.
e) S’aplica un acord marc: SI
NO X
f) S’aplica una subhasta electrònica: SI
NO X

4

Pressupost del contracte

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valor estimat del contracte: 858.333,06 euros sense IVA
Pressupost base de licitació: 1.038.583,00 euros IVA inclòs
Import possibles pròrrogues: ------Import possibles modificacions: -Partida IVA anual: 21%
Aplicació pressupostària: 640.0001
Anualitats: 2021

5

Règim de modificació del contracte

Es podrà modificar quan hi hagi justificació suficient de la concurrència d’alguna de les circumstàncies
previstes en l’article 205 de la LCSP.
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Es contempla la possibilitat de modificació del contracte per raó de l’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària que tenen consideració d’interès públic, d’acord amb la disposició addicional primera
de la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, financeres i administratives.
En tots els casos el procediment de modificació serà el previst a l’article 191 de la LCSP i als articles
97 i 102 del RGLCAP.
6

S’accepten variants

a) SI
NO X
b) Número de variants:-----c) Aspectes:-----7

Acceptació d’ofertes integradores

a) SI
8

NO X

Sol·licitud de mostres / Demostració.

a) Fase presentació propostes: Sí
b) Després de la fase presentació propostes: No
Cada un dels licitadors haurà de realitzar una explicació dels punts descrits en la valoració subjectiva
( Demostració d’equips ).
Aquesta explicació es realitzarà en la data que consti publicada a la plataforma de contractació
pública, la durada no podrà ser superior a dos hores. L’horari de cada un dels licitadors es coordinarà
amb el l’Hospital de Terrassa.
9

Condicions d’aptitud

☒ Les previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars
☐ Requisits de capacitat (habilitació professional o empresarial) específics:

10 Solvència de les empreses
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmic i financera i tècnica mitjançant
l’aportació dels documents següents:
a)
-

Solvència econòmica i financera i tècnica
Solvència econòmica i financera:


El volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos ha de ser d’almenys una
vegada i mig el valor estimat del contracte, si la seva durada no supera l’any, o el valor
anual mig del contracte, si la seva durada és superior a l’any.
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.

-

Solvència tècnica: Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica pels mitjans
següents:
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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 70% de l’anualitat mitja
del contracte.
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
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.

b) Classificació empresarial
No és d’aplicació
11 Obtenció de documentació
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa
Domicili: c/ Torrebonica, s/n
Localitat i codi postal: 08227 - Terrassa
Telèfon: 93 700 36 17
Pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=207965&cap=Consorci%20Sanitari%20de%20Terrassa

12 Documentació a presentar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
Tècniques i al present quadre de característiques específiques.
-

Sobre A: documentació administrativa indicada al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

-

Sobre B: documentació tècnica avaluable mitjançant judici de valor, segons l’establert a
l’apartat 24 d’aquest quadre de característiques específiques.

-

Sobre C: documentació avaluable de manera automàtica, segons l’establert a l’apartat
24 d’aquest quadre de característiques específiques.

Número de sobres a presentar: 3
Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realització parcial del contracte hauran de presentar
la següent documentació:
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SOBRE A.- Caldrà indicar la intenció de celebrar subcontractes en el DEUC i presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
SOBRE B.- Caldrà indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar (sense indicació
d’imports econòmics), assenyalant el nom o el perfil empresarial del subcontractista per
cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
SOBRE C.- Caldrà indicar l’import de la part del contracte que tinguin previst subcontractar per
cadascun de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
Els interessats hauran de presentar la documentació d’acord amb l’establert en l’Annex 0
d’aquest quadre de característiques específiques. L’incompliment d’aquesta previsió (i
dels terminis d’esmena atorgats a tal efecte) comportarà la no admissió o l’exclusió del
licitador, segons correspongui.
13

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC):
Les empreses licitadores poden utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual
es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo i descarregar-lo
per a la seva presentació. El model d’aquest Document es pot descarregar a la següent adreça
electrònica actualitzada:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

14 Vigència del contracte
a)
b)
c)

Període: 15 dies
Possibilitat de pròrroga: No
Termini de pròrroga: ---

L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies naturals per al subministrament i instal·lació
de l’equip.
15 Condicions de participació – Requisits per licitar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
16 Data màxima de formulació de consultes per parts del interessants a l’expedient:
De conformitat amb la clàusula de Presentació d’ofertes la data màxima que l’Òrgan de Contractació
acceptarà dubtes o consultes en relació als plecs que regeixen la present licitació serà la que
correspongui a 6 dies abans que finalitzi el termini de presentació d’ofertes.
17 Termini i lloc de l’execució
a)
b)

Data d’inici de l’execució: des de la data de la formalització del contracte.
Lloc:
a. A les dependències de l’entitat contractant X
b. A les dependències de l’empresa contractista.

18 Programa de treball
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Segons l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques
19 Garanties
a) Provisional: resta dispensada
b) Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total adjudicat,
exclòs IVA
20 Presentació d’ofertes
a) Període: El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia assenyalat als anuncis
de licitació abans de les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a
dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.
b) Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena del
Plec de Clàusules Administratives.

21 Mesa de Contractació

President: Sra. Mar Fernández, Cap de Compres del Consorci Sanitari de Terrassa. Suplent: Sr.
Juan Carlos Murillo, Departament de Compres del Consorci Sanitari de Terrassa.
Secretària: Sra. Antonia Olivares, Cap Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa.
Suplent: Sra. Gemma Font, Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa.
Vocal: Sr. Xavier Verdaguer, Direcció Econòmica i Financera del Consorci Sanitari de Terrassa.
Suplent: Sra. Olga Llonch, Cap de Control Financer del Consorci Sanitari de Terrassa.
Vocal: Sr. Josep Mª Marin. Direcció de Projectes, Serveis Generals i Sistemes d’Informació de
Consorci Sanitari de Terrassa. Suplent: Josep Garcia, Departament de Projectes i Serveis
Generals del Consorci Sanitari de Terrassa.
Vocal: Sra. Ana Grau, Assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions Administratives del
CSC. Suplent: Sra. Paula Hors, Assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions
Administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).
Vocal: Sra. Araceli Moratalla, Tècnica del Servei Agregat de Contractacions Administratives del
CSC. Suplent: una persona del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci
de Salut i Social de Catalunya (CSC).

22 Obertura de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de
valor)
Atès el que disposen l’article 157, 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i l’informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d’abril de 2018, l’obertura
dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no es realitzarà en acte
públic.

23 Obertura de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma
automàtica)
En virtut de l’article 157,4) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
l’obertura dels sobres C no es realitzarà en acte públic donat que en la licitació s’empren mitjans
electrònics. No obstant, la valoració dels criteris d’adjudicació susceptibles de judici de valor es
publicarà prèviament a l’obertura dels sobres C dels criteris avaluables de forma automàtica en la
plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
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24 Criteris d’adjudicació
Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte seran els
següents:
CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): (fins a 60 punts)

•

VALORACIÓ ECONÒMICA: .............................................fins a 40 punts

Es valorarà amb una puntuació màxima de 40 punts, aplicant la fórmula següent per a les ofertes
admeses:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació
Valor ponderació : 1

•

IMANT (fins a 10 punts)

IMANT
Pantalla tàctil ambdos laterals de l'imant ( si/No )
Posicionament bassat en IA, desde la pantalla tàctil, sense necessitat de làsers ( Si/No )
Imán sellat sense necessitat de tub de quench ni de reomplida d' heli durant la seva vida útil
baix cap circunstancia. ( si/No )
Shimimg avançat de segon ordre amb al menys 5 canals ( si/No )
Longitud de l'imant ( sense carcases ) ( maxima puntuacio al menor, la resta proporcional )
Homogeneitat garantida 10cm DSV< 0,01 ppm ( maxima puntuacio al menor, la resta
proporcional )
Homogeneitat garantida 40cm DSV< 1 ppm ( maxima puntuacio al menor, la resta proporcional
)

•

10
1
1

SI/NO
SI/NO

4
1
1

SI/NO
SI/NO
Valors menors
Px= (A/Xp)*y

1

On, Px= Puntuació del
licitador A= Valor més
baix Xp= Valor del
licitador

1

SISTEMES GRADIENTS (fins a 3 punts)
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3

Camp de visió máx > 50x50x50 cm ( Si/No)
Gruix minim de tall 2D<0,5mm ( maxima puntuacio al menor, la resta proporcional, en aplicació
de la següent fórmula )
Gruix minim de tall 3D<0,2mm ( maxima puntuacio al menor, la resta proporcional, en
aplicació de la següent fórmula )
Menor temps d'ascens de gradients ( maxima puntuacio al menor, la resta proporcional en
aplicació de la següent fórmula )
Menor FOV mínima ( maxima puntuacio al menor, la resta proporcional, en aplicació de la
següent fórmula )

0,5
0,5

SI/NO
Valors menors
Px= (A/Xp)*y

0,5
0,5

On, Px= Puntuació del
licitador A= Valor més
baix Xp= Valor del
licitador

0,5
Valors més alts
Px= (Xp/A)*y

Major FOV màxima ( maxima puntuacio al major la resta proporcional, en aplicació de la
següent fórmula )

0,5

•

SISTEMA DE RADIOFREQÜÈNCIA (fins a 3 punts)

SISTEMA DE RADIOFREQÜÈNCIA

3

Major numero de canals simuntanis ( recepció ) ( maxima puntuacio al major, la resta
proporcional )
Rang dinàmic dels canals en el receptor > 164 dB ( maxima puntuacio al major, la resta
proporcional )
Nombre màxim d'elements connectables al sistema ( maxima puntuacio al major, la resta
proporcional )
Potencia d'emissió amplificador >=16Kw ( maxima puntuacio al major, la resta proporcional )
Major nombre de canals independents quan es combinen antenes ( maxima puntuacio al
major, la resta proporcional )
Digitalització de la senyal ( transmisió i recepció ) en sala d'exploració sense necessitat
d'interfaces externs ( Si/No)

•

On, Px= Puntuació del
licitador A= Valor més
alt Xp= Valor del
licitador

0,5
0,5
0,5
0,5

Valors més alts
Px= (Xp/A)*y
On, Px= Puntuació del
licitador A= Valor més
alt Xp= Valor del
licitador

0,5
0,5

SI/NO

BOMBINES RF ( fins a 2 punts )

BOBINES RF

2

Valors més alts
Px= (Xp/A)*y

Bobines amb disponibilitat de connexió directa sense cablejat >2 ( maxima puntuacio al major,
la resta proporcional )

1

On, Px= Puntuació del
licitador A= Valor més
alt Xp= Valor del
licitador

Valors menors
Px= (A/Xp)*y

Nº de bobines necessaries per a estudis de cos complert amb bobines de superficie (<=3) (
maxima puntuacio al menor, la resta proporcional )

Bobina de cap/coll angulables i amb shimming localitzat en antena ( Si/No)

•

0,5
0,5

On, Px= Puntuació del
licitador A= Valor més
baix Xp= Valor del
licitador

SI/NO

SISTEMA DE PACIENTS I ACCESSORIS EN LA SALA ( fins a 1,5 punts )
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SISTEMA DE PACIENT I ACCESSORIS EN SALA.

1,5

Sensors respiratoris integrats en la bobina integrada en taula ( SI/No )

0,5
1

Centratje automàtic amb una pulsació ( SI/No )

•

SISTEMA DE RECONSTRUCCIO I POST-PROCESSAT (fins a 0,5 punts)

SISTEMA DE RECONSTRUCCIO I POST-PROCESSAT

0,5

L’equipament suporta els següents serveis DICOM 3.0: ( Si/No)
DICOMWeb Services (Estàndard DICOM per a imatges mèdiques basades en protocol
web)

0,5

QIDO-RS (Cerca d’objectes DICOM via web)
WADO-RS (Recuperació d’objectes DICOM via web)
STOW-RS (Enviament d’objectes DICOM via web)
DICOM Query/Retrieve SCP
DICOM StC (Storage Commitment) SCP

2) CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): Fins a 40 punts
Adquisició i qualitat d'imatge

10

Qualitat de la imatge en diferents regions anatòmiques y tècniques. Es valorarà el
temps d'adquisició i les tècniques d'acceleració disponibles en cada un dels estudis.
Crani de rutina d'alta resoluci´ó ( amb i sense correcció de moviment )
Columna cervical amb saturació grassa
Estudi dinamic de fetge
Musculo-esqueletic
Prostata ( en base a PIRAD 2 )
Mama
Cardiologia
Prestacions de les seqüències i aplicacions cliniques
Nivell d'automatització i adaptació del protocol/estudi al pacient en diferents
situacions : moviment del pacient, arritmies, respitació, etc.
Flux de treball en estudis de cos sencer

Flux de treball a la sala d'esploració

Facilitat de connexió i col·locació de les bobines
Possibilitst de posicionament del pacient en diferents estudis
Versatilitat en la combinació de bobines

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
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Software d'adquisició

5

Facilitat per cercar i crear protocols
Capacitat de guiat de la interface d'usuari
Automatismes que facilitin la realització, reproductibilitat i la qualitat dels diferents
estudis.
Facilitat de canvi de protocols durant l'escaneig
Interfase intuitiva ( facilitat de visualització i d'acces als diferents elements del
menú i comunicació amb altres sistemes ).
Caracteristiques Generals

1
1
1
1
1
22

Ergonomia del sistema
Pes de les bobines
Seqüencies amb reducció de soroll
Característiques de la taula (amplada de taula, moviment i alçada)amb les opcions
automàtic i manual, mecanisme per desfrenar en cas de bloqueig, suport per
paper(cobrir la taula), suport de cascos, sistema d’avís del pacient, càmera de
seguretat dintre del gantry).
Opcions de la botonera dins la sala de la RM. Amb opció des de consola externa.
Amplada de Gantry, ventilació i llum dins del gantry.
Manipulació, connexió i pes de les antenes, versatilitat de les antenes per estudiar
altres zones.(ex: bobina de genoll es pot fer turmell, peu....)
Accessoris de suport addicionals per les antenes perifèriques.
Tipus d’antenes: Spine(taula), de mama, de crani, de genoll, d´ extremitats, antenes
per estudiar zones petites, de cervical/coll,...
Sistema de reconstruccio, segona pantalla adicional a monitor de treball.
Funcionalitat del cinturó de control de respiració, Elèctrodes i Sincronització ECG i
Fiabilitat del sistema PULSI.
Conexió simultània (Cinturó “respiració”, ECG, PULSI)
Temps i procediment a l’hora d’encendre i apagar l’aparell RM.
Control de nivell heli. Si no es amb heli quin tipus de manteniment o revisió diaria.
Necessitats de Calibratge a nivell de usuari? Cada quant?
Hores de funcionament sense apagar la RM.
Pantalla per visualitzar el pacient (gràcies a la càmera de seguretat del gantry)
Connexió remota del servei tècnic.

Accessoris de immobilització del pacient, subjeccions, coixineres, sacs de sorra
material per immobilitzar al pacient, etc.
Capacitat de magatzem de dades de pacients (esborrament automàtic o manual)
Enviament de les imatges (manual o automàtiques)
Introduir automàticament i manualment a un pacient.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics (o, si s’escau, subcriteris) susceptibles
d’un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris,
obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.
Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior
al llindar de valoració mínim que és el 70% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o,
si s’escau, subcriteri), s’aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri
la fórmula següent:
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P = Puntuació de l’Oferta a Puntuar
oP

P = Puntuació del criteri
VT = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua
op

VT

mv

= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada

En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que
resultin d’aplicar aquesta fórmula.
No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 70 % de la
puntuació de cada criteri o subcriteri, no s’aplicarà la fórmula anterior i la puntuació de les ofertes serà
la valoració obtinguda.
En la valoració tècnica subjectiva dels equips, els licitadors que no superin els 25 punts dels 40
punts totals de l’apartat, un cop aplicada fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública,
quedaran exclosos.
25 Termini mínim de garantia
a) SI X
NO
b) Termini: 24 mesos
26 Ofertes amb valors anormals
a) SI X
NO
b) Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Tipus

27 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a)
b)

Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI x NO
Import mínim: el del pressupost base de licitació.

L’adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l’import de cobertura
mínim per sinistre, i danys mediambientals del material objecte del contracte que s’assenyala, i
mantenir-la vigent durant tot el termini de vigència del contracte. En l’esmentada pòlissa, el Consorci
Sanitari de Terrassa haurà de constar com a assegurat addicional sense perdre la condició de
tercer.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha de lliurar una declaració responsable on es comprometi
a mantenir vigent la pòlissa sol•licitada durant el període d’execució del contracte.

28 Subcontractació
a)

Obligatòria
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Opcional X

29 Forma de pagament del preu
La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions
Tècniques

30 Revisió de preus
SI hi ha revisió de preus
NO hi ha revisió de preus X

31 Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
Condicions especials d’execució:
a) SI
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions
Tècniques, així com les condicions especials d’execució relatives a criteris socials i ambientals que
estan regulades a l’apartat 33 del present document.
Obligacions contractuals essencials:
a) SI
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions
Tècniques i especialment les següents:
- Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en
matèria de protecció de dades.
- L’incompliment de les criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent que aquests
han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.
- La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment
de licitació.
- El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les mesures
de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, la
Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de validar les mesures
a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals competent de l’entitat contractant i
acatar les instruccions impartides per aquest i pel responsable del contracte. En aquest sentit,
d’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de Contractació
Pública, les mesures de seguretat i sanitàries que es requereixen per a poder executar el
contracte correctament són les que consten a les “Recomanacions per a empreses i persones
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte
del coronavirus SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel Consell de Relacions
Laborals de Catalunya .
Aquestes mesures han estat validades pel Servei de Prevenció de riscos laborals de l’entitat
contractant.
-En el cas de serveis que es prestin a les dependències de l’ens contractant, dins del primer
mes d'inici de l'execució del contracte el, contractista resta obligat a facilitar al responsable
del contracte , d'acord amb el format que aquest estableixi, una llista anonimitzada dels llocs
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de treball ocupats i de la classificació professional del personal que l’empresa adjudicatària
adscriu a l'execució del contracte. A mes, el contractista estarà obligat a actualitzar la
informació proactivament cada vegada que hi hagi un canvi.
32 Clàusula ètica
En compliment de Instrucció 1/2019 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya:
1.Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal
al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments
contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i
d’integritat que formen part de la relació contractual.
1.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a)

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

b)

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.

c)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d)

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e)

En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució
del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista
o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.

f)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g)

A més, el contractista haurà de 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 la normativa de contractes del sector públic imposen
als contractistes 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.

12

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

EXPEDIENT CST 21/19

2.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no
tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
2.4 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
2.5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
-

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic,
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici
d’altres penalitats que es puguin establir.

-

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.

33 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals – condicions especials d’execució
SI
NO
Elements sobre els que recauen:
Reserva de mercat
Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)
Requisits de solvència tècnica
Criteris de valoració de les ofertes
X Condicions essencials d’execució del contracte establerts a la clàusula trenta-unena del
Plec de Clàusules Administratives Particulars i a aquest quadre de característiques
específiques.
Es preveu com a condició especial d’execució la següent condició compresa en l’article 202.2
de la LCSP, que haurà de complir l’adjudicatari del contracte:
-

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

S’han considerat les següents condicions especials d’execució del contracte:
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L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en
termini.
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.
El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades de
l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les
operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte.
La correcta gestió dels residus generats en el marc de les prestacions contingudes en aquest
contracte per part del contractista.
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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.
Les obligacions i compromisos establert a la clàusula ètica prevista en els plecs.
Dins de quina tipologia de clàusules es troben les que s’incorporen en el present expedient:
☒ D'estabilitat laboral i de qualitat en l'ocupació
☒ Per a la igualtat de gènere
☒ Per a la inserció laboral
☐ Per a un comerç just
☐ Per a la transparència fiscal
☐ Per al foment de la petita i mitjana empresa
☐ Alimentàries
☐ D'accessibilitat
☐ Formació treballadors
☐ Conciliació laboral, personal i familiar
☐ Millora condicions laborals
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☐ Drets humans
☐ Altres clàusules diferents a les anteriors

34 Sancions i Penalitats
a) SI X NO
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el
present quadre de característiques específiques.
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents o en cas que la mateixa infracció
estigui penalitzat de forma diferent en els diversos documents citats anteriorment tindran preferència
d’aplicació les següents penalitats (en l’ordre que s’indica):
1. les regulades al quadre de característiques específiques
2. les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars

35 Causes específiques de resolució contractual
a) SI X

NO

b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec
de Prescripcions Tècniques les següents:
L’incompliment de les criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent que aquests han
resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.
La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en matèria
de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació.

36 Propietat Industrial i Intel·lectual
a)
b)

El regulat en el Plec de clàusules administratives particulars X
Règim específic

37 Cessió del contracte
a) Si x
b) No
38 Visita del centre
a) SI

NO X

39 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
a) SI X

NO

40 Recurs
a) Tipus de Recurs: Recurs especial en matèria de contractació
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b) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
c) Adreça: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/
Carrer del Foc, 57 (08007, Barcelona)
41 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea
a) SI
NO X
Es tracta d’un contracte finançat parcialment en el marc del Programa específic de suport a la
renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2021-2022.
42 ACP aplicable al contracte?
a) SI X

NO

43 Per més informació o aclariments
Les consultes únicament s’atendran via plataforma e-licita i tant la pregunta com la resposta seran
publicades pel mateix mitjà.
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