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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE SUPORT PER A
UN ABORDATGE INTEGRAL AL TRACTAMENT DELS PACIENTS EN RISC DE MORT
SOBTADA

I

D’INSUFICIÈNCIA

CARDÍACA

QUE

REQUEREIXEN

DISPOSITIUS

D’ELECTROESTIMULACIÓ CARDÍACA AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

1. INTRODUCCIÓ
La present memòria té com a finalitat la justificació de la necessitat, idoneïtat i eficiència del
contracte, d’acord amb els articles 28 i 116 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).

2. NECESSITATS A SATISFER
Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a
través de la prestació de serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de
Catalunya.

Per a dur a terme aquesta missió, la FGS necessita uns serveis de suport avançat per a
millorar el tractament dels pacients en risc de mort sobtada i d’insuficiència cardíaca que
requereixin dispositius d’electroestimulació cardíaca amb un abordatge integral i personalitzat.
L’abordatge integral dels pacients en risc de mort sobtada i d’insuficiència cardíaca té l’objectiu
de garantir la màxima eficiència assistencial d’aquests pacients en tot el cicle assistencial.
L’excel·lència en el tractament, requereix la integració i utilització de la tecnologia més actual i
més adequada a cada etapa del procés assistencial. Moltes, i de diferent tipus, són les
tecnologies de suport al tractament d’aquests pacients al llarg del procés assistencial i, totes
elles, en constant evolució: contínuament apareixen nous dispositius d’electroestimulació amb
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tecnologies menys invasives o importants millores en dispositius existents, que ofereixen una
major seguretat en el tractament dels pacients o obren noves possibilitats terapèutiques.
Per garantir la màxima eficiència i eficàcia del procés assistencial d'aquests pacients, la FGS
requereix els serveis de suport en tots els aspectes assistencials, des de la provisió de
dispositius i materials, el seguiment i control remot, la coordinació amb altres nivells
assistencials i l'empoderament del pacient i el seu entorn.
Per assolir aquest objectiu es necessiten uns serveis de suport continuat per a la
Implementació i evolució de d’una solució durant tot el contracte. A través d'aquesta licitació, la
FGS pretén continuar millorant la cura d'aquests pacients a través d'un model de relació entre
l’hospital i el titular del contracte basat en la col·laboració i l'intercanvi de riscos entre l'Hospital i
l'exitós contractista reeixit en el contracte actual.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA RELACIÓ CONTRACTANT-CONTRACTISTA

1. Servei integral basat en el model de partenariat: la Mesa tècnica de seguiment del
contracte
Aquest servei s’inscriu en la lògica de la participació, tant del contractista com del
contractant, en l’execució del contracte. La participació de les dues parts es plasma a
través de la Mesa tècnica de seguiment del contracte. Aquest òrgan paritari – integrat
per representants del contractista i del contractant- acompleix les següents tasques de
forma col·legiada:
●

Definició i revisió de protocols assistencials dels serveis de diagnòstic.

●

Control econòmic de l’execució del contracte.

●

Participació en l’evolució del catàleg de dispositius estàndard.

●

Participació en la decisió assistencial.

●

Seguiment de l’activitat i de la bona execució de tots els elements del contracte.

●

Recollida i avaluació d’indicadors d’execució del servei.

●

Control del personal destinat exclusivament a l’execució del contracte.

●

Gestió de riscos i canvis operatius.

●

Elaboració d’actes de les reunions i informes de seguiment i avaluació de l’activitat.
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●

Definició, execució i seguiment dels projectes d’innovació assistencial que es
desenvoluparan en el marc del contracte. En aquest sentit, s’espera al menys un
projecte en col·laboració entre proveïdor i hospital que permeti l’avenç en el
tractament de pacients amb arítmies greus.

2. Servei integral amb activitats compartides: processos indivisibles en diferents
professionals
L’esperit d’aquesta licitació rau en l’estreta col·laboració entre contractant i
contractista. Ara bé, determinats processos del servei requereixen l’actuació d’un únic
professional donat que les tasques del procés es troben molt interrelacionades i no poden
atribuir-se a diversos actors.
Així, les tasques pròpies d’aquests processos les executa només una de les parts. En
aquests casos, per criteris d’eficiència, és el contractant qui assumeix l’execució d’aquests
processos. Per tant, s’identificarà el cost directament relacionat amb la prestació i se’n
restarà una part de la factura que emeti el contractista.
En aquests supòsits, ambdues parts assumeixen una responsabilitat compartida a
través de la Mesa Tècnica de seguiment del contracte de qui depèn el personal que
executa les tasques.
3. Participació conjunta en el risc: la responsabilitat compartida en l’àmbit
d’actuació de la Mesa Tècnica de seguiment del contracte
En el marc de les seves funcions, la Mesa Tècnica adopta un seguit de decisions que es
prenen de forma col·legiada. La voluntat de l’òrgan es forma, doncs, a través del vot dels
seus membres: d’una banda, els representants del contractista i, de l’altra, els
representants del contractant.
El caràcter paritari d’aquest òrgan implica que les decisions són acceptades i
vinculants per a totes les parts que l’integren.
D’això en resulta que les eventuals responsabilitats hauran de ser depurades també
de forma compartida entre els membres de la Mesa Tècnica de seguiment del
contracte.
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Aquest servei s’inscriu doncs en la lògica de la participació, tant del contractista com del
contractant, en els beneficis però també en els riscos que puguin derivar-se de la seva
prestació.

4. Participació conjunta en el risc
S’han previst un seguit d’indicadors que permeten avaluar i singularitzar l’activitat i els
resultats concrets que es deriven de la prestació del servei.
El model de relació proposat va més enllà de la línia fixa d’activitat i contempla l’activitat,
que pot fluctuar en la durada del contracte d’acord amb la demanda real de la població de
referència de l’hospital. Per altra banda, el model de risc compartit preveu una compartició
del risc derivat dels objectius de la gestió de complicacions directament relacionades amb
el procediment diagnòstic.

5. Garantia d’un servei de qualitat: sistema de pagament per resultats
Per tal d’incentivar una òptima execució contractual s’ha establert un sistema de pagament
per resultats que permet, de forma real i proporcionada, avaluar els resultats obtinguts pel
contractista:
●

Els indicadors que permeten avaluar els resultats de la prestació es modulen en
funció de la capacitat real del contractista d’incidir en el seu acompliment.

●

La Mesa Tècnica de seguiment del contracte emetrà un informe anual sobre
l’execució.

6. Tarifa anual associada a una població de referència i fluctuació de la demanda
Com a extensió de la participació conjunta en el risc, la present licitació proposa un
model de pagament basat en;
-

Activitat estimada per l’hospital en aquest tipus de procediment diagnòstics per a la
població de referència. En cas de canvis significatius en la població de referència
de l’hospital o en l’àmbit d’aplicació de la tècnica diagnòstica, els òrgans de govern
del contracte revisaran el paràmetres d’activitat establerts.
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-

El proveïdor garantirà la provisió dels serveis per un nivell determinat d’activitat,
que s’indica en el Plec de Prescripcions Tècniques, i la fluctuació màxima de
l’activitat que el proveïdor està disposat a assumir.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE
Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre’n la seva satisfacció, és per això
que, en el present cas, l’objecte és la contractació dels servei de suport per un abordatge
integral i integrat dels pacients de la FGS i els seus centres referidors, en risc de mort sobtada i
de insuficiència cardíaca que requereixen dispositius d’electroestimulació cardíaca per al
tractament d’arrítmies ventriculars greus, per a dur a terme un correcte tractament dels pacients
que assisteixen al centre.

Per assolir aquest objectiu, es requereix la provisió dels serveis i solucions de suport al
tractament integral i integrat d’aquests pacients que, millorat amb les tecnologies més actuals,
faciliti l’assoliment de la finalitat última de la contractació: garantir l’eficiència màxima del procés
assistencial dels pacients en un model de coordinació i coresponsabilitat entre la FGS i
l’adjudicatari durant tot el cicle assistencial.
Així, la finalitat última és la provisió del suport a la implementació d’un model assistencial que
abasti els següents eixos (sense que la següent relació es pugui considerar un numerus
clausus):
1. La personalització del tractament a les necessitats del pacient
Un model d’aprovisionament i logística de materials, els serveis d’assistència tècnica durant
els procediments d’implantació i explantació, que garanteixi la disponibilitat de la tecnologia
més adequada, i actual, a les necessitats de cada pacient.
2. La monitorització i el seguiment remot dels pacients per a la prevenció, detecció i actuació
precoç d’esdeveniments adversos en la seva salut.
Un model de suport que inclogui: la recepció d’informació sobre l’estat del pacient i el
dispositiu; la identificació i activació d’alertes segons uns protocols aprovats per l’òrgan de
governança del contracte; l’emmagatzemament i tractament de la informació rebuda per
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identificar, mitjançant algorismes d’autoaprenentatge, de forma precoç esdeveniments
adversos i activació d’alertes.
3. La coordinació entre la Unitat d’Arítmies i la resta de nivells assistencials dels centres
referidors
El model de coordinació, inclourà: l’habilitació de canals de comunicació i compartició
d’informació sobre la condició del pacient; empoderament de l’atenció primària per al
seguiment del pacient quan no es requereix la intervenció d’un electrofisiòleg.
4. L’activació del pacient, per participar en el control i seguiment de la seva condició, millorant
la seva percepció de seguretat i control.
El model ha d’incloure: informació sobre la patologia, dispositius, tecnologies provades de
suport al tractament i sobre l’estat del pacient a partir de la informació recollida en el
dispositiu; formació, a pacients i familiars: recolzament; foment a la participació en xarxes
de pacients; etc.
5. La gestió del canvi per a la implementació del nou servei
El model haurà d’incloure les actuacions a portar a terme per una transició ordenada cap al
nou model que sigui transparent per als pacients de la FGS que ja estan rebent aquests
tipus de serveis.

Codi CPV: entre ells, com a principal el 85100000-0 (Serveis de Salut) a més de, com
addicionals: 33100000-1 (Equipament mèdic); 33182000-9 (Aparells d’ajuda cardíaca);
33182100-0 (desfibril·lador); 33195000-3 (Sistema de monitorització dels pacients), 851212311 (Serveis cardiològics), 85148000-8 (Serveis d’anàlisis mèdics), 48180000-3 (Paquets de
programari mèdic), 80561000-4 (Serveis de formació en matèria de salut), 72000000-5 (Serveis
IT: consultoria, desenvolupament de programari, internet i ajuda)

85141210-4 (Serveis de

tractament mèdic a domicili).
Tramitació de l’expedient d’acord amb l’article 119 de la LCSP:

La Disposició addicional cinquena del DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten
mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia
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generada per la COVID-19 i altres de complementàries (en endavant D Llei 11/2020), estableix
el següent;

1. Es declaren de tramitació urgent els expedients de contractació d'obra, serveis i
subministraments la tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar
com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma establerta pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials.

En especial, es declaren de tramitació urgent els de serveis de manteniment i obres de
carreteres i vies de transport per carretera, ferroviari i ports i altres vies els de l'àmbit de la
salut i sanitaris, els de serveis socials i d'atenció a les persones i tots aquells que es consideri
necessari formalitzar perquè responguin a una necessitat inajornable o l'adjudicació dels
quals sigui necessari accelerar per raons d'interès públic.

Doncs bé, aplicat al present cas es demostra el següent;
☐ El present expedient no s’ha pogut iniciar en termini com a conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma, el que s’acredita atès que apareix dintre de la contractació
programada de la Fundació
☒ És un contracte que busca satisfer necessitats de l’àmbit de la salut i sanitaris, vist el
seu objecte.
☐ L’adjudicació del present contracte respon a una necessitat inajornable o la seva
adjudicació és necessària accelerar per raons d’interès públic.
Dit això, s’acredita que concorre una o vàries de les causes habilitants per poder aplicar la
disposició addicional transcrita i atès això, SE SOL·LICITA la tramitació de l’expedient
mitjançant el procediment d’urgència previst a l’article 119 de la LCSP, d’acord amb la
disposició addicional cinquena de la Llei 11/2020.
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Amb els mitjans actuals, la FGS pot portar a terme l’activitat clínica presencial: des de la
indicació, d’administració del tractament (incloent procediments d’implantació i explantació), i el
seguiment del pacient, però per a un abordatge integral i integrat i poder oferir un tractament
eficaç i eficient a aquests pacients es requereixen uns mitjans i coneixement tècnics avançats
que actualment no estan a disposició de la FGS.
Aquest servei s’ha de prestar per un proveïdor que pugui donar resposta a les múltiples i
complexes necessitats del servei. Derivat d’això, ens trobem amb professionals especialitzats
en diferents àrees (enginyeria informàtica, biomèdica, logística, etc.), quin grau de coneixement
expert complementa als dels professionals de la FGS, entitat contractant. És per això, per la
necessitat de complementarietat, que es justifica la insuficiència de mitjans i, correlativament, la
raonabilitat de la contractació del servei.
5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat
tècnica que busca obtenir la millor relació qualitat - preu.
Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació.
Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:

-

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 80 punts (Sobre B.1).

Els licitadors presentaran un pla operatiu d’execució dels serveis objecte de la present licitació
desenvolupant, com a mínim els següents punts:

-

Pla operatiu de teràpia personalitzada. Fins a 24 punts.
Els licitadors inclouran en la seva oferta un apartat on detallaran les característiques
del model proposat per oferir una teràpia personalitzada a tots els pacients. Els
objectius i requisits dels model estan detallats en el plec de prescripcions tècniques.
Aquest pla operatiu es desglossarà en els següents apartats:
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1) Model de provisió del dispositiu més adequat a la condició de cada pacient.
Fins a 18 punts.
En aquest apartat el licitador haurà de detallar el model d’aprovisionament que
garanteixi: la disponibilitat d’un catàleg actualitzat de dispositius estàndard de diversos
fabricants que permeti que cada pacient rebi la teràpia més adequada i actual; la gestió
dels casos especials i com es garantirà que pacients amb necessitats especials
disposin de la teràpia disponible en el mercat que millor s’ajusta a la seva necessitat; el
mecanisme d’incorporació de noves tecnologies que garanteixin la renovació durant la
vigència del contracte.
2) Model de suport tècnic en els procediments d’implantació i explantació. Fins
a 6 punts.
En aquest apartat el licitador descriurà el model de suport tècnic que proposa i que
millor s’ajusta a les especificacions i requisits del plec de prescripcions tècniques. En
aquest apartat, caldrà especificar, com a mínim: el model de relació proposat entre el
licitador i l’hospital; la descripció de l’equip de suport, el nombre, modalitat i experiència
així com el procediment que proposa per a la substitució del personal assignat al
servei; els temps de resposta; la formació i actualització dels coneixements tècnics dels
professionals clínics (metges i infermeres).

-

Pla operatiu de monitorització remota. Fins a 24 punts.
Els licitadors inclouran en la seva oferta un apartat on detallaran el model de
monitorització remota. Els objectius i requisits dels model estan detallats en el plec de
prescripcions tècniques. Aquest pla operatiu es desglossarà en els següents apartats:

1) Plataforma de monitorització remota. Fins a 7,2 punts.
Es detallarà les característiques i funcionament de la plataforma de monitorització
remota, o control remot, incloent: característiques tècniques i tecnològiques, model
d’interoperabilitat i intercanvi d’informació amb la història clínica i altres sistemes
d’informació de l’hospital, procediments, flowcharts, de classificació de transmissions i
d’escalat d’alertes que es proposa..
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2) Centre d’assistència a la monitorització remota. Fins a 12 punts.
Es descriurà de forma detallada el centre de suport a la monitorització remota que es
proposa. La descripció del centre de monitorització remota haurà d’incloure, com a
mínim: una proposta d’informes que inclogui aquells informes que es podran obtenir
sota demanda i aquells que es lliuraran de forma periòdica, la localització física del
centre, l’equip humà que es proposa i els canals i idiomes de comunicació.
3) Estratègia d’incorporació de pacients en la plataforma de monitorització
remota. Fins a 4,8 punts.
El licitador detallarà l’estratègia de migració dels pacients actualment en seguiment
remot i la incorporació de nous pacients. L’estratègia ha de buscar minimitzar l’impacte
en el pacient.

-

Pla operatiu d’activació del pacient. Fins a 8 punts.
El licitador inclourà en la seva proposta un pla operatiu d’activació del pacient i el seu
entorn que doni formació i suport als pacients que cobreixi els objectius i requisits dels
detallats en el plec de prescripcions tècniques. Aquest pla operatiu es desglossarà en
els següents apartats:

1) Pla de formació i activació del pacient. Fins a 3.2 punts.
Detallar el model i eines que es posaran a l’abast del pacient i el seu entorn per a la
seva activació i formació amb informació i coneixements fiables que permetin disminuir
el seu estrès mitjançant el coneixement de la seva condició.
2) Pla de suport per a l’adherència del pacient i el seu entorn. Fins a 3,2 punts.
Detallar el model, metodologia, canals de comunicació i eines (web, App,...) que es
posaran a l’abast del pacient i el seu entorn per a donar-li informació del seu estat i
oferir-li suport per als dubtes i consultes que puguin rebre.

3) Veu del pacient. Fins a 1,6 punts.
Detallar els mecanismes i model que permeti recollir l’opinió del pacient i el seu entorn i
propostes a través de diversos canals de comunicació.
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-

Pla operatiu de coordinació assistencial. Fins a 8 punts.
El licitador inclourà en la seva proposta un pla operatiu de coordinació assistencial que
cobreixi els objectius i requisits dels detallats en el plec de prescripcions tècniques.
Aquest pla operatiu descriurà el model de coordinació amb els altres nivells
assistencials, així com les eines i model de suport que el proveïdor posarà a la
disposició dels pacients, l’hospital i dels centres referidors per garantir adherència
d’aquests nivells assistencials i millorar el tractament als pacients.

-

Pla operatiu de gestió del canvi. Fins a 16 punts.
El licitador inclourà en la seva proposta pla de gestió del canvi que detalli el model de
gestió i relació que proposa per a l’execució dels serveis; l’organització i recursos
necessaris per portar-lo a terme amb èxit; el pla d'implementació del nou model de
servei (calendari i planificació d'activitats); el model de seguiment, reporting,
comunicació i difusió de resultats; la proposta de gestió de l’activitat més enllà dels
llindars establerts en el present contracte; un pla d’increment i actualització del
coneixement per als diferents perfils de personal involucrats en els serveis; pla de
retorn dels serveis al final del contracte. La valoració es ponderarà d’acord amb els
següents criteris:
1) Organització i recursos: increment de l’eficiència-millora continua. Fins a 8
punts.
Els requisits sobre l’organització i els recursos necessaris del servei es troben descrits
al Plec de Prescripcions tècniques. El licitador haurà d’explicitar en la seva proposta els
recursos i organització que proposa per a la correcta execució dels serveis i com es
garantirà que l’hospital disposi dels recursos de suport assistencial necessaris per
assolir els objectius de la licitació.
2) Increment de coneixement de l’equip de l’hospital: pla de formació al
personal per perfils i formació en sistemes d’extracció, programa de
fellowship. Fins a 3,2 punts.
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El licitador haurà de descriure el pla de formació per al personal mèdic, que inclourà
els mínims especificats al plec de prescripcions tècniques i detallarà:
●

La formació al personal mèdic: formació tècnica en dispositius de diferents
fabricants, en els sistemes d’informació del centre de suport al control remot.

●

La formació al personal d’infermeria: formació tècnica en dispositius de
diferents fabricants, en els sistemes d’informació del centre de suport remot.

●

La formació a altres nivells assistencials que s’integrin en el model assistencial.

●

La formació a beneficiaris de beques de recerca (fellowship).

●

Programa per a que el centre es converteixi en centre de formació per altres
centres.

3) Model d’implementació dels serveis. Fins a 1,6 punts.
El model d’implementació del servei que garanteixi una transició entre contractes
transparent per als pacients actuals de l’hospital.

4) Model de devolució dels serveis. Fins a 1,6 punts.
El licitador detallarà el seu pla de retorn dels serveis al final del contracte, que haurà
d’incloure el pla de transició que posi a disposició de l’hospital tota la informació
generada i emmagatzemada durant el contracte, en format digital, d’acord amb els
requisits i protocols que s’acordin amb l’hospital.
5) Model de gestió de l’activitat més enllà dels límits establerts en el contracte.
Fins a 1,6 punts.
Es valorarà la proposta del licitador per portar a terme una implementació d’algoritmes
de “deep learning” per millorar el tractament dels pacients.
Sistema d’atribució de punts:

Es valoraran les propostes en funció de la qualitat de les mateixes, nivell de detall i el grau
d’adaptabilitat del servei ofertat a les necessitats de la FGS. La puntuació de cada apartat es
farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les diferents propostes
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presentades. Les ofertes es valoraran per separat i comparativament entre elles per definir,
dins del rang de punts, la puntuació final.

Vist l'objecte del contracte és requisit imprescindible assegurar la qualitat de la proposta. Per
això, en primer lloc, es valorarà la qualitat tècnica de cada element ofert pel licitador –valorantse l'oferta per si mateixa i per comparació amb les ofertes dels restants licitadors–, conforme a
la ponderació relativa expressada anteriorment i tenint en compte la raonabilitat del projecte
ofert, la seva adaptabilitat a les necessitats de la FGS (als efectes de la qual hauran de tenir-se
en compte les característiques específiques de l'espai, personal i pacient), la dotació suficient i
adequada d'equips, personal, tecnologia, etc., compresa en el contracte i l'exposició clara del
compromís del licitador.
Per això, es penalitzarà la puntuació d'aquelles ofertes que es limitin a reproduir el que indica el
PPT; que no desglossin gran part dels ítems indicats en cada apartat del PPT o quan la
descripció i explicació d'aquests ítems sigui genèrica i poc adaptada (de manera que resulti
difícil o impossible precisar el compromís del licitador); que no tinguin en compte les
característiques pròpies del centre (no es considerarà com a característica pròpia l'adaptació a
un hospital, ja que es busca implementar dins de la FGS, un centre altament complex, i, per
tant, només s'acceptarà que tota la documentació vagi referida a les característiques descrites
en el PPT); i aquelles ofertes que proposin solucions tècnicament difícils d'implementar.

-

Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: Fins a 85 punts (Sobres B.2
+ C).

Sobre B.2 (Fins a 59 punts):
TERAPIA PERSONALITZADA

26

APROVISIONAMENT DE MATERIAL

21

Nombre de games completes de dispositius de fabricants diferents

1

Més de dos fabricants diferents

1

Dispositius per a necessitats especials disponibles al mercat
Índex d'absorció de dispositius
> 5%
especials

15

Característiques tècniques mínimes i addicionals dels dispositius

5

Anys de vida de bateria garantit amb el 100% del cost

5

15
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DAI VVI

> 8 anys

1

DAI DDD

> 6 anys

1

DAI TRC

> 5 anys

1

Marcapassos TRC

> 5 anys

1

> 4 anys

1

DAI no endovascular
ASSISTÈNCIA TÈCNICA

5

Disponibilitat de tècnics amb coneixements de tots els tipus de dispositius oferts 5
Mateix equip tècnic durant els implants en més del 70% casos

3

Mateix equip tècnic durant els implants en més del 80% casos

5

MONITORITZACIÓ REMOTA

20

MONITORITZACIÓ DOMICILIÀRIA

1

Idiomes de suport al pacient (a més de català, castellà i anglès)

1

CENTRE D'AJUDA AL SUPORT REMOT

19

Suport telefònic
4
Suport telefònic al pacient 24
1
hores/365 dies
Suport telefònic al pacient en altres idiomes addicionals als especificats
1
com a mínims
Suport al personal mèdic 24
1
hores/365 dies
1
Suport a través d'altres canals
Plataforma de Sistema d'Informació Integral

10

Importació total dels programadors de visites presencials

5

Importació manual

1

Importació semiautomàtica

2

Importació "automàtica" (sense
5
intervenció manual d'operador)
COORDINACIÓ ASSISTENCIAL

2

Formació i suport tècnic als altres nivells assistencials integrats

2

ACTIVACIÓ DEL PACIENT

2

Formació i suport tècnic als pacients i familiars

2

GESTIÓ DEL CANVI

9

FORMACIÓ

4

Formació del personal mèdic

2

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

14

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

Formació en centres acreditats d'alt volum en totes les tècniques
2
descrites a les especificacions tècniques
Formació del personal d'infermeria

2

Formació en un centre acreditat en totes les tècniques descrites a les
2
especificacions tècniques
SISTEMES D'INFORMACIÓ

5

Interoperabilitat

5

Connexió via VPN

3

Connexió via tablet

1

Connexió via Smartphone

1

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
☒ Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 69,5 punts en la valoració dels criteris
qualitatius d’acord amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobres B.1 + B.2). En cas de no obtenir
aquesta puntuació no passaran a la següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.
En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s’agruparan segons les següents categories:
-Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobres B.1 + B.2).
-Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
-Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.
-Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
☐ No.

Sobre C (Fins a 26 punts):

-

Preu dels serveis quan s’assoleix el nivell d’activitat mínim. Fins a 5 punts.
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la
resta en proporció (millor oferta * 5/ oferta avaluada).

-

Altres criteris automàtics relacionats amb els costos. Fins a 21 punts.

FLEXIBILITAT DE L'ACTIVITAT - GESTIÓ DE LES FLUCTUACIONS
21
D'ACTIVITAT

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

15

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

Índex d'absorció de l'increment d'activitat

20

Més del 10% i fins a 15% (> 10%, < 15 %)

10

Més del 15% i fins a 20% (≥ 15%, < 20 %)
A partir del 20% (≥20%)

15
20

Índex de compensació per decrement de l'activitat
Més del 5% (> 5%)

1
1

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:
Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les
següents directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP:
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (entre el 76% i el 100% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més
del 25% de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (entre el 66% i el 75% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més
del 30% de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (entre el 50% i fins el 65% de
la puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més
del 35% de la mitjana del total de les ofertes.
Causes d’exclusió derivades de l’avaluació dels lots: No es valoraran les propostes dels
licitadors i, per tant, s’exclouran del procediment, si es dona algun dels supòsits següents:
●

Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.

●

Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el
Plec de prescripcions tècniques (PPT).

●

No superar la puntuació mínima requerida, en relació amb els criteris qualitatius
(Sobres B.1 + B.2), en el seu cas.

Justificació dels criteris d’adjudicació: es dona compliment al que disposa l’article 145
LCSP respecte dels criteris d’adjudicació que permeten contractar un servei de qualitat. Es
tracta, en efecte, de criteris vinculats a l’objecte del contracte que permeten mantenir
condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen en una relació qualitat-preu.
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Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la
mateixa finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, quin servei es proposa
i com es prestarà, adaptant-se concretament a les condicions específiques de funcionament de
la FGS. D’una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que millor
respongui a les necessitats ja descrites de la FGS. D’altra banda, els criteris econòmics tenen
com a finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.
Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS

-

Admissió de Millores:

S’admeten.
No s’admeten.

-

Admissió de Variants:

S’admeten.
No s’admeten.

.
6. EXISTENCIA DE LOTS

Sí.

No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:

La FGS pretén donar una resposta integral al tractaments descrites al punt 2 d’aquesta
memòria (pacients en risc de mort sobtada i d’insuficiència cardíaca que requereixen
dispositius d’electroestimulació cardíaca) amb un servei de qualitat, adaptat a la realitat i
necessitats reals de la població de referència de l’hospital. És fonamental garantir
l’homogeneïtat de les línies bàsiques del servei i, al mateix temps, la màxima qualitat en els
serveis tot respectant les especificitats de l’hospital i la seva àrea de referencia.
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És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit
establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant
s’afirma que l’òrgan de contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi
“hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista
técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos
lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del
contrato”.
7. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució del contracte serà de quatre (4) anys, amb la possibilitat d’una pròrroga
d’un any.
La data d’inici del contracte serà:
☐

[data concreta]

☒El dia següent al de la seva formalització.

8. SUBCONTRACTACIÓ
☒ Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no
siguin considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel
contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la qualitat de
“tasques crítiques” i, per tant, podran ser subcontractades.

☐ No s’admet la subcontractació.

9. SUBROGACIÓ

Sí.
No.
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10. CESSIÓ
Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No.

11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
☒ No es preveuen modificacions.
☐ Modificacions previstes.

12. ALTRES COSTOS
☐ Primes o pagaments als candidats o licitadors
☐ Revisió de preus
☐ Altres

13. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT
D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:
Pressupost de licitació: 12.584.000 € (amb IVA).
Valor estimat del contracte: 13.000.000 € (sense IVA).

Import (IVA exclòs)

Import (IVA
1
inclòs )

Pressupost base de licitació (PB)

10.400.000 €

12.584.000 €

% previst en modificació

0€

0€

Pròrroga
VE del contracte (PB + pròrroga)

2.600.000 €
13.000.000 €

3.146.000 €
15.730.000 €

1

L’IVA que correspongui en el moment de la facturació.
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El valor estimat del contracte s'ha calculat en funció de tres variables;


Població de l'àrea de referència de l'entitat, que ve definida en el PPT.



Potencial nombre de pacients, dins d'aquesta població de referència, que podrien
passar a ser atesos dins el contracte.



Cost del servei associat a la població de referència. Al tractar-se d'una compra pública
innovadora, en la qual no hi ha un mercat consolidat que pugui donar resposta a la
seva execució, els costos directes i indirectes s'han calculat en funció dels costos
directes i indirectes que suporta la Fundació executant contractes de similars
característiques.

14. PREU DEL CONTRACTE

☐ Preus unitaris
☒ Preu a tant alçat

15. FACTURACIÓ
La facturació del contracte que ens ocupa es portarà a terme mitjançant un calendari i uns
objectius de qualitat que pot complir l’adjudicatari, segons el que explicarem seguidament.
1

2

3

4

Anualitat

2.600.000 €

2.600.000 €

2.600.000 €

2.600.000 €

Destí

Execució del
Execució del
Execució del
Execució del
contracte i
contracte i
contracte i
contracte i
gestió del canvi gestió del canvi gestió del canvi gestió del canvi

Sistema de facturació: Anualitat/12 mesos.

LIQUIDACIÓ ANUAL
Respecte de la flexibilitat de l’activitat – Gestió de les fluctuacions d’activitat:
En aquest punt, recordar que l’objecte del contracte comprèn tots els aspectes de suport al
procediment assistencial als pacients en risc de mort sobtada i insuficiència cardíaca de l’àrea
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de referència de Sant Pau que requereixen dispositius d’electroestimulació cardíaca. Així
formen part de l’objecte del contracte els serveis de suport en;


L’aprovisionament de materials per poder oferir la teràpia més adequada a les
necessitats de cada pacient.



L’assistència tècnica en els procediments.



La monitorització remota.



La coordinació assistencial amb els centres referidors.



L’empoderament del pacient i el seu entorn.



La posada en marxa, suport i evolució de la solució tecnològica durant l’execució del
contracte.

Dit això i a efectes de la regularització anual per absorció de l’increment o decrement d’activitat
dir que;


En el mes 12 des de la signatura del contracte, es realitzarà la següent regularització,
en relació a l’activitat realitzada per l’adjudicatari:
= PU teòric
On

T= preu del contracte
AL= Activitat licitada/revisada per la Mesa tècnica de seguiment
PU= Preu unitari d’activitat
Per tant, quan l’activitat real del període;
1. Estigui entre (AL - IDecAct ) i (AL + Iact), no es liquidarà cap quantitat.
2. Sigui < AL + Iact, no es liquidarà cap quantitat.
3. Sigui < AL – IdecAct, és a dir pel cas que l’activitat real estigui per sota de l’activitat
prevista, s’aplicarà l’IDecAct ofertat per l’adjudicatari i aquest procedirà a l’abonament
si fos el cas.
On
IdecAct: índex de compensació
IAct: Índex d'absorció de l'increment d'activitat
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S’ha de destacar la possibilitat de modificar el termini de regularització per adaptar-ho a
l’exercici pressupostari, en aquest cas, a 31 de desembre.

Respecte del pagament per objectius:
Tal i com s’ha posat de manifest, sobre el preu total del contracte s’aplicarà un índex corrector
que vindrà donat pel compliment d’uns objectius de qualitat que poden suposar fins un 5%
sobre l’esmentat preu. Aquest objectius de qualitat, indicadors i formes de càlcul es troben
desglossat en l’Annex 4, model de risc compartit i pagament per resultats, del plec de
prescripcions tècniques.
En aquest cas, la liquidació anual es produirà de la mateixa manera que l’apartat anterior.

16. PENALITATS PER INCOMPLIMENT
En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la
FGS podrà imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d’adjudicació, i la
reiteració de l’incompliment podrà produir la resolució del Contracte.

El descompte es podrà fer mitjançant abonament en la següent factura, transferència de
l’import de la penalització i/o subministrament de material per l’import de la penalització. En el
cas que, l'aplicació de les penalitats no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import,
aquest es podrà imputar, en cas d'haver-se previst i en la part que no quedi coberta, a la
garantia definitiva constituïda d'acord amb el Plec.

El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració. En cas de que l’incompliment es consideri que ha produït un
perjudici molt greu a la FGS, es podrà instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la
resolució en aplicació d’allò previst en el present apartat, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar
cap quantia en concepte d’indemnització.
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En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la FGS per tal de
proveir-se del servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l’aplicació de
penalitats. S’entén per sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la FGS.
En la tramitació de l’expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la
motivació corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració en cada cas.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o en la persona que delegui,
que serà adoptat a proposta del responsable del contracte.
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures
que s’han d’abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient
per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva
constituïda d’acord amb la clàusula 16 del Plec, en la part que no quedi coberta.

17. ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista:
☒ Sí, 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.
☐ No.

18. OBSERVACIONS
L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en
matèria de protecció de dades i més concretament al Reglament (UE) núm. 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
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Si per a l’execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de
caràcter personal, es comprometrà a signar, quan així li ho requereixi la FGS, els compromisos
de protecció de dades que corresponguin.

Barcelona, a 9 d’octubre de 2020.

Dr. Xavier Borràs
Direcció Mèdica
NOTA: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la
persona competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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