INFORME
RELATIU
A
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
DE
DESENVOLUPAMENT DE NOUS EVOLUTIUS DE L’ENTORN DE TREBALL I EL
DATA WAREHOUSE INTEGRATS AMB EL CRM PER AL BANC DE SANG I
TEIXITS.

Vista la petició de la Direcció TIC del Banc de Sang i Teixits, sobre la contractació
d’un servei de desenvolupament de nous evolutius de l’entorn de treball i el data
warehouse integrats amb el CRM per al Banc de Sang i Teixits.
A causa que l’Entorn de Treball és el sistema per gestionar aquells
desenvolupaments fets a mida pel BST, és necessari poder disposar d'un contracte
amb un proveïdor extern per poder gestionar els evolutius del sistema i la seva
funcionalitat. Atès que el BST no disposa de mitjans tècnics adequats per
desenvolupar aquesta tasca i que per raons tècniques convé contractar-les a un
operador extern.
S’enceta aquest procediment de contractació de servei, amb caràcter no
harmonitzat mitjançant procediment obert abreujat, d’acord amb el que disposen
els articles 22.1 i 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SERV/2018 SIMPLIFICAT ABREUJAT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut
en data 26 de juny de 2018.
El pressupost de sortida de la contractació és de 60.000,00 € sense IVA, 72.600,00
€ IVA inclòs per l’exercici 2022 i amb un import estimat total de la contractació de
60.000,00 € sense IVA, 72.600,00 € IVA inclòs, d’acord amb la distribució que
s’especifica en el pla de necessitats següent:
Any
Import
TOTAL

2022
60.000,00 € S / IVA
60.000,00 € S / IVA

72.600,00 € A / IVA
72.600,00 € A / IVA

La licitació no es divideix en lots, ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des
del punt de vista tècnic.
La contractació és per a l’any 2022, sense possibilitat de pròrroga.
L’expedient no admet revisió de preus.
Donades les especificitats del procediment, no procedeix la constitució ni de
garantia provisional, ni de garantia definitiva.
Donades les especificitats del procediment, no es constituirà mesa de contractació.
S’assigna com a responsable del contracte al Sr. Antoni Masi, de la Direcció de TIC
del BST.
La present licitació no admet variants.

La present licitació no preveu modificacions futures.
Els criteris d’adjudicació es composen únicament per criteris quantificables per
mera aplicació de fórmules previstes al plec.
Donades les especificitats del procediment, no serà obligatòria la inscripció de les
empreses licitadores al ROLECE o registre equivalent de la Comunitat Autònoma.
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Per valorar ofertes anormals, la determinació de les ofertes que presentin uns
valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius
establerts en l’apartat I del quadre de característiques. En el seu defecte, es
consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes quan:
- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.
Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el
20%, s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament
als criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent
procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en
valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en
valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris
susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma
de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior
en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.

Anna Millán Álvarez
Directora general
Barcelona, maig de 2022
Exp. CSE/1000/1100002522/22/PSS

ANNEX I.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

