CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
SUBMNISTRAMENT D’OXIGEN I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS, PER A

LES

DOTACIONS D’OXIGEN CANALITZAT A LES RESIDÈNCIES

1. Òrgan de contractació
CatSalut. Servei Català de la Salut.

2. Objecte de la consulta preliminar al mercat
L'objecte d'aquest document és recollir informació del mercat relativa a diferents aspectes que
permetin obtenir la millor relació qualitat-preu en les contractacions dutes a terme pel CatSalut, i
generar idees que posteriorment puguin ser plasmades en els plecs de convocatòries
relacionades amb serveis que posteriorment es vulguin contractar.
El CatSalut té previst contractar els serveis de subministrament d’oxigen i accessoris
complementaris, per a les dotacions d’oxigen canalitzat a les residències, i per elaborar el
contingut amb les propostes més ajustades i realistes al mercat, i preveure la predisposició del
sector a participar en aquest procediment, es sol·licita als operadors econòmics que aportin les
propostes, d’acord al que es planteja en l’apartat 11 d’aquest document.
3. Finalitat de la consulta preliminar al mercat
Per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, atesa la complexitat de l’objecte i la
necessitat d’acabar de concretar el seu disseny així com d’informar els operadors econòmics
que estiguin actius en el mercat, es procedeix a realitzar una consulta preliminar de mercat (en
endavant, CPM), de conformitat amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de
2014 (en endavant, LCSP).
En efecte, la finalitat d’aquesta consulta és analitzar la situació del mercat per obtenir un
coneixement més proper del mateix, que permeti ajudar a definir les característiques del
procediment de licitació posterior per a l’adquisició de la solució o solucions més adients per a
les necessitats del projecte.

4. Requisits dels participants
Aquesta convocatòria està dirigida al sector empresarial de fabricació, embasament i distribució
de gasos medicinals.
Quan una proposta es presenti de forma conjunta per un grup de persones o entitats, el
participant haurà d’identificar concretament la persona o entitat de contacte que actuï com a
representant del grup.

5. Metodologia de participació
Per participar en aquesta consulta, els operadors econòmics que ho desitgin hauran de traslladar
la seva proposta, seguint les indicacions descrites en l’apartat 11 “Context de la necessitat”
d’aquest document.
6. Termini i lloc de presentació
Els participants d’aquesta consulta hauran d’enviar les seves propostes dins dels 5 dies hàbils a
comptar des de el dia següent de la publicació d’aquest anunci, a l’adreça de correu electrònic
concursos_sanitaris@catsalut.cat

7. Condicions del desenvolupament de la consulta preliminar al mercat
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc
d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels principis
generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no discriminació, sens perjudici de les
garanties de confidencialitat.
Per l’anterior, aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del
contracte per a les empreses que hi hagin participat. Així mateix, la no participació en aquesta
consulta no suposarà cap desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del
procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti posteriorment.

A través del perfil del contractant de del CatSalut, allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació

Pública

(a

continuació

indiquem

l’enllaç

on

s’ubica

aquesta

consulta:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCtn&re
qPhase=Ctn&pagingPage=0&idCap=204113), es donarà publicitat i transparència de les
actuacions i dels resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de que esdevinguin accessibles a
tots els operadors econòmics interessats.

Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment de
tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu al CatSalut a la següent

2/5

adreça electrònica: concursos_sanitaris@catsalut.cat. En el correu electrònic s’haurà d’indicar la
persona de contacte, telèfon i adreça electrònica

7. 1 Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que el CatSalut no
adquireix cap compromís sobre aquestes. El caràcter informatiu de les propostes determina que
la seva presentació en aquesta consulta no impedeixi la presentació d’ofertes en el moment de la
licitació que pugui dur-se a terme amb posterioritat, ni en compromet el contingut.
7.2 Despeses generades per a la participació en la consulta
Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que el CatSalut no
adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les despeses derivades
de la participació. La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels participants.

8. Tractament dels resultats de la consulta: informe final de resultats
Finalitzat el procediment d’aquesta consulta preliminar de mercat, l’òrgan de contractació
elaborarà un informe final en el qual constaran les actuacions realitzades i s’hi recolliran la
totalitat dels resultats obtinguts. En la seva elaboració, l’òrgan de contractació vetllarà per
l’equilibri adequat entre els principis de publicitat i transparència i el règim de confidencialitat
corresponent.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del
contractant del CatSalut, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Així mateix,
s’incorporarà a l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el procediment d’adjudicació del
contracte.
9. Règim de confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9 2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als participants
les solucions proposades pels altres participants, essent les mateixes únicament conegudes
íntegrament per ell.
Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les solucions i la
definició de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap informació tècnica o
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comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a
confidencial A tals efectes, no s’admetran declaracions genèriques de confidencialitat.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
10. Eventual procediment d’adjudicació
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de contractació
podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els requisits
establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del procediment
d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del mercat. La participació en
la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de participar en la licitació, ni tampoc un
impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la consulta
realitzada; si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan de
contractació.
11. Context de la necessitat
A continuació es mostra una graella amb les consultes concretes que el CatSalut te necessitat
de satisfer. Es recomana als participants que les seves propostes segueixin el mateix model de
graella:
Consulta
1.

Resposta concreta

Comentaris a tenir en compte

Preu per litre d’oxigen amb
ampolla de 50 litres

2.

Preu per litre d’oxigen amb
tanc

3.

Despeses afegides al servei
de disposició d’oxigen

4.

Cabalímetre de 0 a 20 lpm
simples

5.

Sistema de vuit

6.

Humidificador
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7.

Mascareta traqueo 7 conc.

8.

Cànula nasal oxigen adult

9.

Mascareta

reservori

oxigen

adult
10. Allargador d’oxigen 10 m
11. Allargador d’oxigen 4,2 m
12. Allargador d’oxigen 7,6 m
13. Allargador d’oxigen 15,2 m
14. Adaptador oxigen CPAP
15. Mascareta venturi oxigen adult
7 conc.
16. Pulsioxímetre dit

17. Altres consideracions a preveure
No es preveuen més consideracions.

Barcelona,

Carme Casas i Puig
Cap Divisió de Provisió de Serveis
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