Expedient PONH-SB-IDI-2020-001

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
1.

Objecte complet del contracte
Subministrament d’un monitor multiparamètric i una bomba d’infusió de medicació
compatibles amb ressonància magnètica per a l’IDI Terres de l’Ebre – Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta.

2.

Elecció del procediment
Procediment obert, tramitació ordinària.

3.

Vigència del contracte
Període de 6 setmanes.

4.

Classificació que s’exigeix als participants i justificació
No s’exigeix classificació als participants.

5.

Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació
Atesa la naturalesa dels serveis que constitueixen l’objecte del contracte i al seu valor estimat,
els requisits de solvència que s'han considerat més adients i ajustats a la legalitat i al principi
de proporcionalitat són els següents:
De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència
econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà pel mitja següent:
Solvència econòmica i financera i tècnica
Solvència econòmica i financera:
➢

El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys
conclosos ha de ser d’almenys el valor estimat del contracte de cadascun dels lots als
quals les empreses concorrin.
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 necessàriament 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% del valor estimat del
contracte, de cada un dels lots als quals les empreses concorrin.

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, si no n’hi ha, mitjançant
declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 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.
En cas d’empreses de nova creació (antiguitat inferior a cinc anys), la solvència tècnica s’haurà
d’acreditar a través del següent mitjà:
Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, la autenticitat de les quals pugui
certificar-se a petició de l’entitat contractant.
6. Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
Atesa la naturalesa dels serveis que constitueixen l’objecte del contracte, i donat que es tracta d’un
procediment obert, els criteris d’adjudicació que s’han considerat més adients i la documentació a
presentar són els següents, dividits per lots:
1. LOT 1 - Monitor multiparamètric compatible amb RM
A) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 100 punts
cada lot
Característiques
A1. Preu

Puntuació màxima
60

A2. Extensió garantia

5

A3. Característiques valorables equip i sistema informàtic (ANNEX II)

28

A4. Característiques valorables servei tècnic (ANNEX II)

7

A.1) Preu: (màxim 60 punts)

Pàgina 2 de 12

Expedient PONH-SB-IDI-2020-001

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’IDI en cas de ser adjudicat,
d’acord amb l’oferta econòmica presentada pel licitador (llevat l’IVA).
Es valorarà amb la màxima puntuació (60 punts) l’oferta econòmica total més favorable,
aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma inversament proporcional resulti,
d’acord amb la següent fórmula:
𝑃𝑥 = (𝑂𝑒 ∗ 60)/𝑂𝑥
On:
Px: Puntuació oferta econòmica valorada
Oe: Preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox: Preu oferta valorada (sense IVA)
A.2) Extensió de garantia: (màxim 5 punts)
•

Extensió del termini de garantia (màxim 5 punts)

Per cada any addicional, 1 punt, fins a un màxim de 5 punts.
Per garantir la no obsolescència de l’equip es valorarà l’augment de garantia per anys
addicionals.
A.3) Característiques valorables equip i sistema informàtic (màxim 28 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la
dada (si existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex” s’atorgaran 0 punts a l’oferta en
l’apartat en qüestió.
Criteri
avaluació

Criteris valorables

28

GRUP 1. Configuració bàsica

3
3
3
2,5

Pantalla integrat tàctil > 12". Valoració Proporcional
Pantalla remota i sense fil per a gestió des del control de la sala > 15”. Valoració
directament proporcional
Bateria en actiu > 6 hores tant en el monitor com en les petacas sense fils. Valoració
directament proporcional
Autonomia mòduls ECG, SPO2 al > 6 hores. Valoració directament proporcional

3

Tendències gràfiques i numèriques > 6 hores. Valoració directament proporcional

3

Carro de transport compatible amb RM 3T i 5000 Gauss. Valoració SI-NO

3

Càlcul de valor MAC (Minimum alveolar concentration). Valoració SI-NO

2,5

Bateries dels monitors intercanviables. Valoració SI-NO

2,5

Disposició de ports sortida dades informàtics. Valoració SI-NO

2,5

Sistema d'alarmes amb 3 nivells de prioritat. Valoració SI-NO
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Existeixen dos mètodes de valoració:
•

Valoració SI - NO: Si disposa de la característica, es valorarà amb la puntuació descrita en cada
ítem a valorar, si no la disposa, es puntuarà amb un 0.

•

Valoració directament proporcional: Les característiques seran valorades proporcionalment.
Es donarà major puntuació a la millor característica (major valor ofertat) i proporcionalment
les altres. A continuació es descriu la fórmula:

P=

Pma ∗ Do
𝐷𝑚𝑎

P= Puntuació
Pma= Puntuació màxima de cada característica
Dma= Dada màxima de característica segon el criteri establert
Do= Dada oferta

A continuació es justifiquen els criteris de les característiques valorables (A3):
•
•
•
•
•
•

Es valorarà la major grandària de la pantalla i pantalla remota per a una millor
visualització
Es valorarà la bateria del monitor i del mòdul per a tenir una major autonomia
assistencial.
Quant majors siguin les tendències gràfiques i el càlcul de valor MAC, major anàlisi de
dades del pacient a nivell assistencial.
L'intercanvi de bateries es valora ja que possibilita una major rapidesa d'ús de l'equip.
Es valorarà la possibilitat de ports de sortida de dades per a poder analitzar en un altre
dispositiu les dades mèdiques del pacient.
Es valorarà la possibilitat d'un sistema de 3 nivells d'alarma per a identificar la
necessitat assistencial urgent del pacient.

A.4) Servei Tècnic (màxim 7 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la
dada (si existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex”, s’atorgaran 0 punts a l’oferta en
l’apartat en qüestió.
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7

GRUP 2. Servei tècnic
Perfil professional, qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d’adjuntar
certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters,
postgraus i doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l’ens emissor o el títol oficial en
el cas de les titulacions oficials. Criteri SI-NO.
Per a cada enginyer amb dedicació > 50% de treball a donar servei tècnic a equips de
monitorització s’atorgaran 0.5 punts fins a un màxim de 1,5 punts.
Per a cada tècnic amb FPII o equivalent amb dedicació > 50% de treball a donar servei tècnic a
equips de monitorització s’atorgaran 0.25 punts fins a un màxim de 0,5 punts.

2

Formació tècnica en monitorització de l’equip tècnic (historial de cursos tècnics; els licitadors
hauran d’adjuntar certificació per a la seva acreditació i valoració). Valoració SI-NO.

2

Un o més tècnics amb formació especifica en l'equip, objecte de l’oferta tècnic del concurs, 1,5
punts.
Un o més tècnics amb formació en equips de monitorització, 0,5 punt.
Nre. de tècnics amb dedicació de > 50% del temps de treball a donar servei tècnic a equips de
monitorització: Valoració SI-NO.
Tres tècnics o més, 1 punt.

2

Dos tècnics, 0,75 punts.
Un tècnic, 0,25 punts.
Garantia de temps d'utilització de l'equip > 95 %/any durant el termini de garantia i extensió de
garantia. Valoració SI-NO.
Garantia de disponibilitat de recanvis < 24 hores. Valoració SI-NO.

0,5
0,5

Existeix un mètode de valoració:
•

Valoració SI - NO: Si disposa de la característica, es valorarà amb la puntuació descrita
en cada ítem a valorar, si no la disposa, es puntuarà amb un 0.

A continuació es justifiquen els criteris de les característiques valorables (A4):
Es valora el servei tècnic amb la finalitat de reduir el nombre d’avaries i tenir una millor qualitat i
disposició de l’equip.
2. LOT 2 - Bomba d’infusió de medicaments compatible amb RM
A) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 100 punts
cada lot
Característiques
A1. Preu

Puntuació màxima
60

A2. Extensió garantia

5

A3. Característiques valorables equip i sistema informàtic (ANNEX II)

28

A4. Característiques valorables servei tècnic (ANNEX II)

7
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A.1) Preu: (màxim 60 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’IDI en cas de ser adjudicat,
d’acord amb l’oferta econòmica presentada pel licitador (llevat l’IVA).
Es valorarà amb la màxima puntuació (60 punts) l’oferta econòmica total més favorable,
aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma inversament proporcional resulti,
d’acord amb la següent fórmula:
𝑃𝑥 = (𝑂𝑒 ∗ 60)/𝑂𝑥
On:
Px: Puntuació oferta econòmica valorada
Oe: Preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox: Preu oferta valorada (sense IVA)
A.2) Extensió de garantia: (màxim 5 punts)
•

Extensió del termini de garantia (màxim 5 punts)

Per cada any addicional, 1 punt, fins a un màxim de 5 punts.
Per garantir la no obsolescència de l’equip es valorarà l’augment de garantia per anys
addicionals.
A.3) Característiques valorables equip i sistema informàtic (màxim 28 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la
dada (si existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex” s’atorgaran 0 punts a l’oferta en
l’apartat en qüestió.
Criteri
avaluació

Criteris valorables

28

GRUP 1. Configuració bàsica

7
7

Detector d'oclusió modificable per l'usuari < 40 sec. Valoració inversament proporcional.
Bateria recarregable en actiu i que permet una durada > 10 hores. Valoració directament
proporcional.

7

Temps de carrega de la bateria inferior a < 10 hores. Valoració inversament proporcional.

7

Pes equip amb bateria < 6,5 kg. Valoració inversament proporcional.
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Existeixen dos mètodes de valoració:
•

Valoració directament proporcional: Les característiques seran valorades proporcionalment.
Es donarà major puntuació a la millor característica (major valor ofertat) i proporcionalment
les altres. A continuació es descriu la fórmula:

P=

Pma ∗ Do
𝐷𝑚𝑎

P= Puntuació
Pma= Puntuació màxima de cada característica
Dma= Dada màxima de característica segon el criteri establert
Do= Dada oferta

•

Valoració inversament proporcional: Les característiques seran valorades proporcionalment.
Es donarà major puntuació a la millor característica (menor valor ofertat) i proporcionalment
les altres. A continuació es descriu la fórmula:
P=

Pma ∗ Dmi
𝐷𝑜

P= Puntuació
Pma= Puntuació màxima de cada característica
Dmi= Dada mínima de característica segon el criteri establert
Do= Dada oferta

A continuació es justifiquen els criteris de les característiques valorables (A3):
•
•
•
•

Es valorarà la reducció de temps en la modificació del detector d'oclusió per a una
major agilitat assistencial.
Es valorarà la bateria recarregable per a tenir una major autonomia assistencial.
Es valorarà la reducció del temps de càrrega de la bateria per a disminuir el temps
d'espera durant la càrrega.
Es valorarà el menor pes de l'equip per a una major ergonomia.

A.4) Servei Tècnic (màxim 7 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la
dada (si existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex”, s’atorgaran 0 punts a l’oferta en
l’apartat en qüestió.
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7
2

2

2

GRUP 2. Servei tècnic
Perfil professional, qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d’adjuntar
certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters, postgraus i
doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l’ens emissor o el títol oficial en el cas de les
titulacions oficials. Criteri SI-NO.
Per a cada enginyer amb dedicació > 50% de treball a donar servei tècnic a equips de infusió
s’atorgaran 0.5 punts fins a un màxim de 1,5 punts.
Per a cada tècnic amb FPII o equivalent amb dedicació > 50% de treball a donar servei tècnic a equips
de infusió s’atorgaran 0.25 punts fins a un màxim de 0,5 punts.
Formació tècnica en monitorització de l’equip tècnic (historial de cursos tècnics; els licitadors hauran
d’adjuntar certificació d’assistència cursos emès per l’organisme per a la seva acreditació i valoració).
Valoració SI-NO.
Un o més tècnics amb formació especifica en l'equip, objecte de l’oferta tècnic del concurs, 1,5
punts.
Un o més tècnics amb formació en equips de compatibles amb RM, 0,5 punts.
Nre. de tècnics amb dedicació de > 50% del temps de treball a donar servei tècnic a equips
compatibles amb RM: Valoració SI-NO.
Tres tècnics o més, 1 punt
Dos tècnics, 0,75 punts.

0,5
0,5

Un tècnic, 0,25 punts.
Garantia de temps d'utilització de l'equip > 90%/any durant el termini de garantia i extensió de
garantia. Valoració SI-NO.
Garantia de disponibilitat de recanvis < 24 hores. Valoració SI-NO.

Existeix un mètode de valoració:
•

Valoració SI - NO: Si disposa de la característica, es valorarà amb la puntuació descrita
en cada ítem a valorar, si no la disposa, es puntuarà amb un 0.

A continuació es justifiquen els criteris de les característiques valorables (A4):
Es valora el servei tècnic amb la finalitat de reduir el nombre d’avaries i tenir una millor qualitat
i disposició de l’equip.
7.

Pressupost base de licitació
L’import total de l’oferta, segons els termes relacionats en el plec de condicions i per la durada
del contracte, no podrà ser superior a 93.250,00 euros sense IVA (total amb IVA: 112.832,50
euros).
Desglossament per costos

Equipament*

Lot 1
Lot 2

48.800,00 €
25.800,00

Instal·lació*

TOTAL*

12.200,00 €
6.450,00 €

61.000,00 €
32.250,00 €
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* Sense iva

8.

Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent-hi
els costos laborals, si existissin
Lot 1: 61.000,00 euros sense IVA
Lot 2: 32.250,00 euros sense IVA

9.

Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del contracte
Es necessita un monitor multimparamètric per a pacients greus que requereixen sedació i es
necessita controlar les constants vitals. Actualment existeix un carro d'anestèsia però es
necessita un monitor per a poder utilitzar el carro d'anestèsia.
Es requereix una bomba d'infusió de medicaments per a pacients que necessiten ser medicats
durant la prova.
Actualment no existeix cap equipament d'aquestes característiques en aquest centre IDI.
S’adjunta l’informe de necessitats com Annex 1

10.

Decisió de dividir en lots l’objecte del contracte amb la seva justificació
A causa de la diferenciació d’equipament i les seves característiques, es adequada la lotització
de l’objecte de contracte. A continuació s’especifiquen els lots:
Lot 1: Monitor multiparamètric compatible amb RM
Lot 2: Bomba d’infusió de medicaments compatible amb RM
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ANNEX I – INFORME DE NECESSITATS
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Document

Versió

Pàgina

F-DE02-01

3

1/2

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT D’UN MONITOR
MULTIPARAMÈTRIC I UNA BOMBA D’INFUSIÓ DE MEDICACIÓ
COMPATIBLES AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA PER A L’IDI TERRES DE
L’EBRE – HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA
Alex González González, Director de Serveis Generals, de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, mitjançant el
present document interessa a la Unitat de Contractació de l’entitat es procedeixi a l’inici d’expedient de
contractació del següent subministrament.
a. Producte
Subministrament d’un monitor multiparamètric i una bomba d’infusió de medicació compatibles amb
ressonància magnètica per a l’IDI Terres de l’Ebre– Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
b. Funcionalitats
Suport al pacient per a la realització de proves diagnòstiques a través de la ressonància magnètica.
c. Característiques imprescindibles: Subministrament
Subministrament d'un monitor multiparamètirc compatible amb RM per a pacients que necessiten ser
monitoritzades.
Subministrament d'una bomba d'infusió de medicaments compatible amb RM per a pacients que estan sent
medicades.
d. Procediment de diagnòstic/assistencial/altres en que ha de ser utilitzat
Es requereix per a realitzar exploracions en conjunt amb la RM.
e. Motiu justificat pel qual s’interessa la compra
Es necessita un monitor multimparamètric per a pacients greus que requereixen sedació i es necessita
controlar les constants vitals. Actualment existeix un carro d'anestèsia però es necessita un monitor per a
poder utilitzar el carro d'anestèsia.
Es requereix una bomba d'infusió de medicaments per a pacients que necessiten ser medicats durant la prova.
Actualment no existeix cap equipament d'aquestes característiques en aquest centre IDI.
f.

Nombre d’unitats que es precisen (en còmput anual)

1 monitor multiparamètirc compatible amb RM
1 bomba d'infusió de medicaments compatible amb RM
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g. Tipus de subministrament
 ܆Continuat

 ܈Puntual

h. Data d’inici del subministrament/servei i durada aproximada (si és el cas)
Data d’inici: Des de la formalització del contracte. Vigència:

i.

6 setmanes.

Pròrrogues possibles (si és el cas)

No aplica
j.

Justificació de la urgència (si és el cas)

No aplica
k. Justificació de l’exclusivitat (si és el cas)
No aplica
l.

Pressupost total (en cas que es conegui i amb pròrrogues incloses)

Monitor multiparamètric compatible amb RM
61.000,00 €
73.810,00 €

(IVA exclòs)
(IVA inclòs)

Bomba d’infusió de medicaments compatible amb RM
32.250,00 €
39.022,50 €

(IVA exclòs)
(IVA inclòs)

Director de Serveis Generals
Institut de Diagnòstic per la Imatge

Pàgina 12 de 12

Document

Versió

Pàgina

F-DE02-01

3

2/2

