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Memòria justificativa del contracte

1.- Objecte complet del contracte
Subministrament en lloguer, muntatge i posada en servei del sistema automatitzat d’equips
dispensadors i de retorn de roba d’uniformitat per a l’Hospital Comarcal de la Selva de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva

2.- Elecció del procediment
La present licitació es tramita per procediment obert no harmonitzat degut al valor estimar del mateix
que és inferior a 215.000 euros sense iva, d’acord amb l’estipulat a l’article 21 de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

3.- Vigència del contracte
El contracte tindrà una vigència inicial d’un any des de la data de posada a disposició de la Corporació
de l’equip dispensador, i possibilitat de pròrroga per a 1 any més.

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació.
No s’exigeix classificació empresarial atesa la tipologia contractual.
5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.
S’adjunta annex 1 amb la justificació.
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 al subministrament en lloguer, muntatge i posada en servei del
sistema automatitzat d’equips dispensadors i de retorn de roba d’uniformitat per a l’Hospital Comarcal
de la Selva de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

6.- Criteris d’adjudicació i justificació
La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte
fent servir criteris econòmics i de qualitat, tots ells vinculats a l’objecte del contracte i formulats de
manera objectiva, respectant en tot moment els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i
proporcionalitat.
Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d’adjudicació son les que consten a la Directriu
1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
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Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació
Valor ponderació : 1
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu
amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris d’adjudicació que a
continuació es relacionen.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (els avaluables automàticament i els
tècnics basats en judici de valor) és de 100 punts.
La puntuació màxima establerta dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, és de 71
punts del total de 100, dels quals 17 punts serien els indicats al quadre següent i els 54 punts
restants seria la proposta de valoració econòmica, que pretén garantir l'estabilitat pressupostaria,
atenent les circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva.

Criteris Tècnics objectius fins a 17 punts

·

Dispensació de peces de roba amb pinça elèctrica

( SÍ: 9 Punts
NO: 0 Punts)

·

Suport tècnic informàtic durant 365 dies 24 hores:

(SÍ: 8 Punts
NO: 0 Punts)

Aquests criteris tècnics objectius són importants degut a:
.- Dispensació de peces de roba amb pinça elèctrica
Es valora que aquest tipus de pinça agafa amb més seguretat qualsevol tipus de textura de la roba.
.- Suport tècnic informàtic durant 365 dies 24 hores
És important valorar aquest servei de 365 dies x 24 hores, per garantir el sistema de dispensació
d’uniformitat en tot moment.

Respecte als CRITERIS SUBJECTIUS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): (fins
a 29 punts), el quadre de valoracions amb les diferents puntuacions serà el següent:
VALORACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA
Descripció tècnica del manteniment i garantía durant el lloguer
Es valorarà la cobertura, el sistema d'avís, la capacitat de resposta de les
peces i del tècnic.

Fins a 14
punts

Expedient CSMS 8/22-D

Personalització de les màquines
Es valorarà l'opció de poder escollir colors, disenys o vinils

Fins a 9
punts

Tipus de dispensadora i recollidora ergonòmiques
Es valorará tot allò que simplifiqui les tasques del personal de bugaderia.
Tot garantint la seva salut laboral.

Fins a 6
punts

La importància de valorar aquests aspectes del contracte i les puntuacions màximes que se li atorga
a cadascun d’ells, radica en:

.- Descripció tècnica del manteniment i garantía durant el lloguer
Important valorar l’abast del servei tècnic i la garantia per al bon funcionament de l’equip o els equips
durant tota la vigència del contracte.
.- Personalització de les màquines
Important als efectes de política comunicativa i d’imatge de la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva.
.- Tipus de dispensadora i recollidora ergonòmiques
Important valorar l’ergonomia per a la bona salut laboral dels treballadors del servei de bugaderia.

7.- Condicions especials d’execució amb la justificació
Les previstes als Plecs de Clàusules Administratives del contracte.

8.- Pressupost base de licitació desglossat
El pressupost base de licitació és de 48.400,00 euros amb IVA inclòs (40.000,00 euros sense IVA),
corresponent a l’import de lloguer per un any de durada inicial del contracte.
Aquest preu de licitació ha estat realitzat en base a un estudi del mercat existent i per la despesa
assumida per aquest mateix subministrament en anualitats anteriors.
9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els
costos laborals, si existeixen
El valor estimat del contracte de 80.000,00 € sense IVA, detalla tots els conceptes definits a l’article
101 de la Llei de Contractes del Sector Públic d’acord amb la tipologia del contracte i es concreta en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars, corresponent 40.000,00 € sense IVA al pressupost
de licitació i 40.000,00€ sense IVA a la possible pròrroga.
10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del contracte

Per la present li trameto la necessitat de contractar el Subministrament en lloguer, muntatge
i posada en servei del sistema automatitzat d’equips dispensadors i de retorn de roba
d’uniformitat per a l’Hospital Comarcal de la Selva de la corporació de Salut del Maresme
i la Selva, per un pressupost de 40.000,00 euros sense IVA (48.400.00 euros IVA inclòs) amb
una durada inicial del contracte de 1 any, fins 1 any més de possible pròrroga.
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Aquest és un subministrament necessari per a la bona organització i distribució de la uniformitat
per a controlar l’entrada i sortida d’uniformes del centre i per tal de facilitar als professionals la
utilització dels mateixos.
Atès que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i en concret el departament de Serveis
Generals, necessita tenir un control de la disposició d’uniformes per part dels professionals, entre
altres coses per tal detectar la manca d’uniformes, i naturalment no pot realitzar aquest control
sense mecanismes o equips com els que aquí es sol·liciten, necessita contractar aquest
subministrament a una empresa externa.
El pressupost base de licitació del contracte resulta d’un estudi de mercat, i de la despesa que la
Corporació ha hagut d’assumir en procediments de contractació anteriors per subministraments de
similars característiques.

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans, únicament en contractes de serveis.
No procedeix, al ser un contracte de subministrament.

12.- Decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte amb la seva justificació
El present contracte no està dividit en Lots i les causes són les especificades en el document annex
2 a la present Memòria.

13. L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista:
x 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.
 NO

14. S’han tingut en compte els següents aspectes mediambientals:

A) Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (exigible
a AP):
X ús de productes d'alta durabilitat, reutilitzables, reparables o de materials fàcilment reciclables, així
com de productes fabricats amb materials procedents de residus, o subproductes, la qualitat del qual
compleixi les especificacions tècniques requerides, fomentant-se, en aquest sentit, la compra de
productes amb l'etiqueta ecològica de la Unió Europea (art. 16.2)
X mesures necessàries per promoure sistemes més sostenibles de prevenció, reducció i gestió de
residus de bosses de plàstic i les seves alternatives, en els termes previstos a la pròpia Llei i al Reial
Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel que es crea el
Registre de Productors.

B) Pla d'acció de compra pública verda de Catalunya 2022-2025:
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L’objecte coincideix o inclou prestacions de l’Annex 1 del Pla:
X Ordinadors i monitors
X Electricitat
Quina tipologia de criteris ambientals d’entre els següents s’han incorporat:
X Eficiència energètica i estalvi de consum d’aigua, i recursos

Sr. Lluís Franch Viñas
Gerent
Corporació de Salut
Del Maresme i la Selva
Calella, a la data de la signatura digital

Expedient CSMS 8/22-D

ANNEX 1. RELATIU AL PUNT 5 (SOLVÈNCIA)
En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada a més de la solvència marcada per la LCSP,
la solvència es podrà justificar per qualsevol altre mitjà.
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 una vegada i mig el valor estimat del contracte
(Aquest és un màxim, per tant es pot demanar un volum anual de negocis, menor), 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 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
En contractes de serveis o subministraments no subjectes a regulació harmonitzada i en els
contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista
sigui de nova creació ( antiguitat inferior a 5 anys) la solvència la podrà acreditar a través de
qualsevol dels mitjans, sense que li sigui aplicable la relació de serveis i subministraments o obres
efectuats en els últims 3 anys.
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ANNEX 2. RELATIU AL PUNT 12. PLANTILLA INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte del
subministrament en lloguer, muntatge i posada en servei del sistema automatitzat d’equips
dispensadors i de retorn de roba d’uniformitat per a l’Hospital Comarcal de la Selva de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL
SECTOR PÚBLIC.
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d’obres.
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte
del contracte, els següents:
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha
de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè
es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a
l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent:
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o
documents que regeixen les contractacions.”
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els
elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
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II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.
-

L’objecte del contracte no admet fraccionament.

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte el subministrament en lloguer d’un o
varis equips, no resulta viable dividir l’objecte del contracte en lots atesa la impossibilitat de coordinació
de les diferents prestacions que l'integren, en la mesura que totes les prestacions estan directament
vinculades entre si de manera que constitueixen una unitat funcional i van encaminades a satisfer una
mateixa necessitat de contractació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. De fet, seria
inviable des del punt de vista tècnic i operatiu tenir diferents contractistes per a realitzar les prestacions
objecte del contracte. Per tant, és imprescindible comptar amb un únic contractista per a executar
l'objecte del contracte doncs, en cas contrari, aniria en detriment de la correcta execució del mateix.
Per tot l’indicat, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el
present informe..

