INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Núm. expedient: CSE/CC00/1101242406/21/PO
Òrgan gestor: Gerència de Compres
Objecte del contracte: Servei de manteniment d’instal·lacions i elements constructius dels
centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS)
Tipus: servei
Procediment d’adjudicació: Obert
1. Introducció
L'Institut Català de la Salut (ICS) és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya,
amb gairebé 40.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el
territori. L'ICS gestiona 283 equips d'atenció primària (EAP). L'Institut també gestiona hospitals
(Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona,
Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa i Viladecans).
Com a entitat de referència del sistema sanitari públic de Catalunya, l'ICS té l'objectiu de
millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, a través de la promoció dels hàbits
saludables, de la prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties, des de les
més banals fins a les requereixen un abordatge més complex.
A més, juntament amb l'activitat assistencial, l'ICS du a terme una intensa tasca investigadora, a
través dels set instituts de recerca integrats als seus centres hospitalaris i d'atenció primària. La
investigació que duen a terme els professionals de l'ICS s'orienta a donar resposta a preguntes
sorgides de la pràctica clínica, de manera que els resultats científics tenen la voluntat de revertir
en la millora de la salut de les persones. El mateix passa amb la docència. L'ICS és capdavanter
en la formació dels professionals de demà a Catalunya. En els seus centres es formen 2.300
professionals de 51 especialitats diferents en ciències de la salut i 4.500 alumnes de pregrau de
medicina, infermeria, odontologia i altres disciplines. A més, l'Institut també desenvolupa
programes de formació continuada adreçada a tots els col·lectius professionals. Tot plegat, per
seguir fent de l'ICS una empresa líder, al servei dels ciutadans.
Per tot l’anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins institucionals
de l’Institut Català de la Salut, l’adquisició del servei objecte de la contractació.
2. Naturalesa i extensió del contracte
L’objecte del contracte consisteix en el servei de manteniment d’instal·lacions i elements
constructius dels centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS).
D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP) no s’ha fraccionat el contracte per tal d’evitar els requisits de publicitat o els
relatius al procediment d’adjudicació.
La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d’un contracte de serveis, d’acord
amb l’article 17 de la LCSP.
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3. Divisió en lots
S’han agrupat en lots homogenis els diferents serveis que conformen la contractació, prenent
com a referència les zones geogràfiques i la categoria del tipus de manteniment. Per tal de
facilitar la lliure concurrència, evitar discriminacions i fomentar la participació de les empreses,
aquestes podran presentar les seves ofertes, per la totalitat dels centres d’un lot.
Lot 1. Categoria 1. Metropolitana Nord
Lot 2. Categoria 3. Barcelona
Lot 3. Categoria 3. Catalunya Central
Lot 4. Categoria 4. Metropolitana Nord
Lot 5. Categoria 5. Metropolitana Sud
Categoria 1. Elements constructius: ram de paleta i obra civil, sanejament, fusteria,
equipaments (mobiliari), i altres afins.
Categoria 3. Instal·lacions de climatització i calefacció, de xarxes d'aigua freda i calenta
(sanitàries) i de xarxes de combustibles i altres afins
1. Limitacions en l’adjudicació:
- Una mateixa empresa, de forma individual o en UTE, no pot resultar adjudicatària de més d’un
lot com a màxim, amb les excepcions establertes respecte als lots en els quals sigui única
licitadora.
Un grup empresarial, o qualsevol de les empreses que hi pertanyin, no pot ser adjudicatari de
més d’un lot com a màxim, ja sigui perquè l’adjudicatari sigui una empresa del grup o perquè ho
sigui una UTE formada per dues empreses del mateix grup empresarial o que la UTE sigui
formada per almenys una de les empreses del grup empresarial i encara que l’altra empresa de
la UTE no ho sigui; la limitació s’aplica al grup empresarial i a totes les empreses que en formen
part.
Si es presenten a la licitació diferents empreses del mateix grup empresarial (de forma
individual o en UTE d’empreses del mateix grup) el conjunt d’aquestes empreses que
conformen un grup empresarial no podran ser adjudicatàries de més d’un lot com a màxim.
Tanmateix les empreses que concorrin en UTE, ho hauran de fer amb una mateixa composició
dels seus membres, amb independència del nombre de lots als que optin; no essent possible
que una mateixa empresa participi en UTE per a diferents lots amb una composició d’empreses
diferents. Els esmentats supòsits seran causa de la no admissió de totes les propostes subscrites
sota dites condicions.
D’aquesta limitació queda exclòs, el lot 1 de la Gerència Territorial Metropolitana Nord.
- Les empreses licitadores podran participar en la licitació de tots els lots, però una mateixa
empresa no podrà resultar adjudicatària de més d’un lot, tal i com hem definit en el punt
anterior.
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Aquesta limitació s’aplicarà d’acord amb les condicions següents:
- La limitació s’estén a les empreses del mateix grup empresarial, d’acord amb la definició
d’aquest establerta a l’art. 42 del Codi de Comerç.
- En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un lot, no se li aplicarà el límit
establert i podrà ser adjudicatària de tots els lots en els que hagi estat admesa com a única
licitadora, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els requisits establerts en aquest plec.
En cas contrari, el lot quedarà desert.
- En cas que una empresa resulti la millor classificada en més d’un lot i en algun d’aquests lots
sigui l’única admesa, el lot o lots en els que sigui l’única oferta admesa no es tindran en compte
als efectes del recompte del nombre de lots adjudicats.
Cap licitador podrà presentar més d’una oferta en cada lot ni subscriure cap oferta en un lot en
unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal.
Aquesta limitació es fa extensible a qualsevol de les empreses del grup empresarial.
2. Criteris de desempat si un o més licitadors superen el nombre màxim d’1 lot com a possibles
adjudicataris:
Primerament, s’adjudica automàticament, el lot de la Gerència Territorial Metropolitana Nord
lot 1, a la millor oferta i aquests no computen pel límit posterior.
Després, s’assignen automàticament, com a adjudicatari, aquells lots en que l’empresa sigui la
única oferta admesa i aquest/s lot/s tampoc no computaran com a límit màxim.
En el supòsit que diverses empreses resultin proposades com a adjudicatàries de més d’un lot,
l’empresa que iniciï la ordenació dels lots a adjudicar serà la que tingui més lots proposats com
a adjudicataris.
En aquest cas, se li adjudicarà el primer lot, els quals han estat ordenats pel seu valor econòmic
en relació a l’import de licitació.
Així, els següents lots es reordenaran d’acord amb les puntuacions, adjudicant-los a les següents
millors ofertes presentades.
En el supòsit que diverses empreses resultin proposades com a adjudicatàries en el mateix
nombre de lots (+ de 1), el desempat es determinarà amb el resultat de la suma de les
puntuacions (tècnica + econòmica) dels lots proposats com a adjudicataris, establint com a
empresa que iniciï l’ordenació dels lots a adjudicar aquella que obtingui una major puntuació.
Així, els següents lots es reordenaran d’acord amb les puntuacions, adjudicant-los a les següents
millors ofertes presentades.
Si a la finalització d’aquest procés de reordenació de l’adjudicació de lots, un lot es quedés
sense adjudicatari per superar el límit d’un lot més d’un cop en dues empreses, se li adjudicaria
definitivament a la empresa què hagués fet la millor oferta (la 1era) , tot i què així superés el
límit d’ un que hi havia inicial.
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4. Procediment d’adjudicació
El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el SE-PO-01-21 i
d’acord amb l’article 122 de la LCSP, ha estat aprovat per òrgan de contractació.
El procediment de licitació serà obert, d’acord amb el que disposa l’article 156 en relació amb
l’article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
5. Durada
D’acord amb l’article 29 de la LCSP, la durada del contracte s’ha establert tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre’n la realització periòdicament a concurrència, així com les peculiaritats i
característiques del sector d’activitat de l’ICS, i és de 24 mesos.
El contracte preveu un termini de pròrroga de 24 mesos, tenint en compte que les
característiques del contracte romandran inalterables durant el seu període de durada, sense
perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els
articles 203 a 207 de la LCSP.
Amb aquest termini fixat per a la pròrroga aconseguim un equilibri, donant compliment a la
Instrucció 1/14 de l’Oficina d’Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya per garantir la concurrència entre els diversos operadors econòmics per una
banda, i motivant als licitadors fent que la contractació sigui més atractiva des del punt de vista
econòmic, per l’altra.

6. Centres adherits no ICS
En aquesta contractació no s’ha previst la licitació conjunta amb altres centres, institucions o
organismes del sector públic.

7. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
L’elaboració del pressupost base de licitació s’ha realitzat d’acord amb l’article 100 i 102 de la
LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en
compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals.
El pressupost base de licitació s’ha determinat en 4.483.865,24 euros, IVA exclòs, 5.425.476,94
euros,21% IVA inclòs, i un valor estimat de contracte de 8.967.730,48 euros IVA exclòs, atenent
a la possible pròrroga del contracte i les possibles modificacions previstes.
Així mateix, el desglossament d’aquest pressupost és el que es detalla a continuació:
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Determinació dels imports de licitació del contracte de manteniment integral.
Per la determinació del preu de sortida de cada lot de la licitació, s’han tingut en compte els
següents conceptes per una anualitat.
Costos personal
o S’ha tingut en compte per al càlcul les hores de personal estimat segons tot el què s’ha
definit en el PPT
o S’ha considerat els sous dels operaris, del gestor i del suport administratiu, es a dir de
tot el personal relacionat en la execució del servei.
o Inclou quotes patronals, absentisme; i els diferents complements com, plusos de
nocturnitat, guàrdies, etc.
Cost materials, subcontractes i altres
o Inclou el cost estimat de les partides següents: vestuari, eines de mà, EPIs, materials
dins franquícia, subcontractes, furgonetes i combustible, lloguer de Mitjans d’elevació i
eines especials, telefonia i dades, llicencies GMAO amb millores de desenvolupament,
mobilitat GMAO i Sistema informàtic de control horari.
Despeses generals, estructura i benefici
o Inclou un 10% de despeses generals, estructura i benefici sobre el total de costos.
Tots aquests imports són anuals i sense IVA.
Lot

Categoria

Centre

Costos personal

Costos

materials,

subcontractes

i

Despeses

generals,

estructura i benefici

Licitació (IVA
inclòs)

altres
1

1

Metropolitana Nord

56.501,33

13.658,36

7.023,69

93.391,89

2

3

Barcelona

646.784,37

208.659,82

85.638,53

1.138.710,09

3

3

Catalunya Central

86.588,72

37.095,56

12.456,92

164.730,85

4

3

Metropolitana Nord

218.290,08

72.761,16

29.313,36

387.614,17

5

3

Metropolitana Sud

216.290,10

73.316,24

29.167,84

385.716,76

8. Criteris de selecció del contractista
Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
La solvència econòmica i financera que s’exigeix per a aquest contracte consisteix en:
Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitat corresponent a l'objecte del
contracte, referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de
les activitats de l’empresari.
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L'acreditació del compliment d'aquest criteri es farà amb l'aportació d'una declaració de
l'empresari del volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat
registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de
negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels lots i/o
articles als que licitin.
La solvència tècnica i professional que s’exigeix per a aquest contracte és la següent:
Tenint en compte que l’objecte del contracte és el servei de manteniment d’instal·lacions i
elements constructius dels centres d’Atenció Primària de l’ICS s’exigeix la següent:
Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Relació dels principals serveis efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne l’import, les
dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica els serveis efectuats de la
mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte, i que estiguin
acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin ser
prestadors de serveis durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que correspongui com
a mínim a la meitat del pressupost total dels lots i/o articles als que licitin, en l’àmbit de
l’activitat corresponent a l’objecte del contracte.
Per determinar que un servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix
l’objecte del contracte es tindran en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la
CPV.
Per a les empreses de nova creació (entenent aquestes a les que tinguin una vigència igual o
inferior a 5 anys):
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o més dels
mitjans següents:
 Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de què es
disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
 Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i
dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.
 Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar, l’autenticitat
dels quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.
b. Condicions especials d’execució
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Les condicions especials d'execució requerides a la licitació, el contingut els quals estan
desenvolupats a l’annex 8 del PCAP, són les següents:
1.
2.
3.
4.

Garantia de la prestació.
Condicions socials i el compliment del Pla d’igualtat
Condicions d’ètica en la contractació
Condicions en relació a la protecció de dades de caràcter personal.

Les condicions especials d’execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el
compliment del contracte i que s’executi d’acord amb els requeriments establerts en els plecs
donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària
repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen com a
obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que
s’inclouen en l’annex 10 del PCAP.
c. Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris d'adjudicació, informats favorablement per l'Assessoria Jurídica, són els criteris que
es detallen a continuació i que es troben recollits a l'annex 4 del plec de clàusules
administratives particulars. La configuració realitzada respon a la voluntat d’aconseguir la millor
relació qualitat preu en l’adjudicació del contracte i això fent servir criteris qualitatius i
econòmics. Tots ells estan vinculats a l’objecte del contracte i respecten, en tot moment, els
principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
Els criteris s’han establert d’acord amb el següent:
Criteris tècnics de valoració automàtica: 16 punts.
Sobre 2
1 - Acreditació OHSAS 18001, ISO 45001: 1 punt
L’empresa licitadora ha d’acreditar estar en possessió, vigent en el moment de la licitació, del
certificat de sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball, OHSAS 18001 ó ISO 45001.
Valoració:
L’empresa presenta el certificat OHSAS 18001 ó ISO 45001 i es correcte i vigent. 1 punt
L’empresa no presenta cap certificat o no es correcte. 0 punts
En cas d’UTE, l’acreditació s’haurà de presentar per cada una de les dues empreses que la
conformen i en cas que en falti d’alguna, la puntuació es reduirà al 50%
La titular (Raó Social) d’aquestes acreditacions, haurà de ser la mateixa que l’empresa (o
empreses si es UTE) que es presenta a la licitació. En cas contrari no es puntuarà
2 - Acreditació ISO 14001:2015 de Gestió Ambiental: 0,5 punts
L’empresa licitadora ha d’acreditar estar en possessió, vigent en el moment de la licitació, del
certificat de Gestió Ambiental expedit per organisme competent acreditat, que certifiqui el
compliment de les exigències de la norma ISO 14001:2015
Valoració:
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L’empresa presenta el certificat ISO 14001:2015 i es correcte i vigent. 1punts
L’empresa no presenta cap certificat o no es correcte. 0 punts
En cas d’UTE, l’acreditació s’haurà de presentar per cada una de les dues empreses que la
conformen i en cas que en falti d’alguna, la puntuació es reduirà al 50%
La titular (Raó Social) d’aquestes acreditacions, haurà de ser la mateixa que l’empresa (o
empreses si es UTE) que es presenta a la licitació. En cas contrari no es puntuarà
3 - Garantia reparacions. Fins a 1,5 punts
Les actuacions de manteniment correctiu, reparacions, substitucions o modificacions
d’instal·lacions, etc., efectuades com a conseqüència d’avaries o de peticions per part del
Responsable Tècnic d’Infraestructures de cada Gerencia Territorial, tenen una garantia inicial de
2 anys (24 mesos). L’empresa licitadora podrà ofertar l’ampliació d’aquest termini de garantia;
que pot diferent per a cada un dels lots.
-

Garantia inicial + ampliació = Oferta termini TOTAL

La valoració es realitzarà d’acord amb la següent taula:
Oferta termini TOTAL
Punts
de garantia
24 mesos
0
≥ 30 mesos
0,5
≥ 36 mesos
1
≥ 48 mesos
1,5
Indicar el numero de mesos totals que tindrà la garantia, per a cada un dels lots als quals es
licita; des del final de la reparació, etc., i aquesta és acceptada per l’ICS, fins que acaba la
garantia; omplint la taula excel que s’adjunta a la licitació
* Els valors intermedis es puntuaran d’acord amb l’immediat inferior.
- Exemple. Oferta termini total: 40 mesos  1 punt

4 - Qualitat ambiental dels vehicles adscrits al contracte, fins a 8 punts.
L’objectiu valorar el compromís del licitador per millorar la qualitat ambiental dels seus vehicles.
La dotació mínima de vehicles per a la prestació del servei, s’estableix en un vehicle per cada
operari (encarregat i oficial). Les característiques del mateix han de ser adients pel servei al qual
es destinen (no s’admeten motos, bicicletes o similars) i han d’anar equipats amb eines
necessàries per al compliment dels treballs i dels materials bàsics d’ús més habitual, EPIs,
mitjans auxiliars, etc.. Aquesta prestació persegueix així, la reducció de l’impacte ambiental
durant l’exercici del servei de manteniment.
Es classifiquen els diferents tipus de motorització següents:
- Vehicles tipus 1: Vehicles amb distintiu 0 de la DGT
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- Vehicles tipus 2: Vehicles amb distintiu ECO de la DGT.
- Vehicles tipus 3: Vehicles amb distintiu C o B de la DGT.
Cal indicar per a cada un dels lots als quals licita, el tipus de vehicle que s’ofereix.
Es valorarà cada proposta, de la forma següent, fins a 8 punts.
-

Vehicles adscrits al lot, de tipus 3, valoració 0 punts

-

Vehicles adscrits al lot, de tipus 2, valoració 4 punts.

-

Vehicles adscrits al lot, de tipus 1, valoració 8 punts.

Tots els vehicles oferts pel mateix LOT han de ser del mateix tipus. En cas de no ser així, aquell
LOT es valorarà amb la puntuació del vehicle amb inferior distintiu ambiental, encara que sols
n’hi hagi un (exemple d’oferta: 1 vehicle tipus 2 i 4 vehicles de tipus 1  valoració 4 punts)
La oferta s’ha de realitzar per a cada un dels lots als quals es licita, indicant la tipologia de
vehicle proposat; i omplint la taula excel que s’adjunta a la licitació.
El licitador haurà d’aportar, en el sobre corresponent, la documentació tècnica dels vehicles que
es faran servir per a la prestació del servei i una imatge, per tal de justificar que compleixen les
condicions ofertades. En cas de que es tingui previsió de comprar o llogar vehicles
específicament per l’execució del contracte, el licitador s’ha de comprometre a adquirir i/o
llogar els vehicles oferts i lliurar la documentació tècnica corresponent acreditant el compliment
dels criteris oferts en un termini màxim d’1 mes comptat a partir de la data de formalització del
contracte. En aquest cas s’aportarà una imatge del vehicle en qüestió o equivalent i una fitxa
tècnica amb les característiques tècniques i el distintiu ambiental al qual es compromet.
L’empresa adjudicatària serà responsable de disposar del nombre i tipologia dels punts de
càrrega necessaris per a la bona execució del servei i que aquests siguin els adequats a la
tipologia de vehicles ofertats en cada lot. La ubicació dels punts de càrrega no serà, en cap cas,
en les dependències de l’ICS, i la seva instal·lació i manteniment no suposaran cap cost
addicional per a l’ICS.

Distintius ambientals:
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Model de taula per a complimentar:

LOT__

tipus 1 :
distintiu "0"

tipus 2 :
distintiu "ECO"

tipus 3 :
distintiu "B" "C"

Encarregat
Operari esp. 1
Operari esp. 2
Operari esp. _
Operari esp. _
Operari esp. n

Cal indicar (X) en la casella corresponent, la proposta d'un dels tipus de vehicle per a cada operari i encarregat.

5 - Implantació de l’aplicació de mobilitat del GMAO. Fins a 5 punts
Compromís de subministrament, contractació, programació i personalització, implantació,
formació i utilització, del subsistema informàtic de mobilitat del GMAO existent al ICS
(actualment Rosmiman), en tots els dispositius mòbils que siguin necessaris (smartphones,
tablet PC, PC portàtil, etc.) i a utilitzar per part de tot el personal tècnic i per tots els operaris de
l’adjudicatari que intervinguin en la gestió i tancament de les Ordres de Treball; de tot el
manteniment objecte de contracte (preventiu, normatiu, correctiu, conductiu, etc.); amb la qual
cosa es compromet a que tots els operaris inclòs l’encarregat; assignats als lots dels que sigui
adjudicatari, disposaran d’un dispositiu mòbil amb l’aplicació de mobilitat implantada i a abonar
la corresponent quota anual en concepte de llicencies. Segons especificacions de l’annex 12 del
PPT.
Tot en el termini màxim de 3 mesos des de la signatura del contracte i sense cap cost addicional
per a la propietat.
La proposta es realitzarà per a cada un dels lots als quals licita; i omplint la taula excel que
s’adjunta en la licitació
-

Compromís per implantar la mobilitat GMAO a tots els operaris del lot en les condicions
expressades anteriorment. 5 punts
No aporta aquest compromís. 0 punts

Criteris econòmics de valoració automàtica: 84 punts
Sobre 3
1 - Valoració econòmica – fins 66 PUNTS
Preus de l’oferta per a cadascun dels lots i altres condicions econòmiques directament
relacionades amb la prestació del servei. La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 66 punts.
El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:
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Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic. En aquest cas = 66 punts
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP= Valor de ponderació. En aquest cas = 2

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació
en més de 10 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 5 unitats percentuals a
l’altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la
mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior
en més de 5 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera
desproporcionada la baixa superior a 5 unitats percentuals.
4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 5 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 5 unitats percentuals, s’ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En
tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de
calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
Oferta temerària < (Suma de totes les ofertes / número d’ofertes) – 5% x (Suma de totes les
ofertes / número d’ofertes)
Les ofertes temeràries seran analitzades com a tal i podran ser descartades, sent no
adjudicatàries.
Per tot l’anterior,
Barcelona,

Josep Maria Argimon i Pallàs
Director gerent de l’Institut Català de la Salut
Exp. CSE/CC00/1101242406/21/PO
MB/jhl
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ANNEX 1
NECESSITATS DEL CONTRACTE
(Els imports estimats corresponen a un període de 12 mesos)

CATEGORIA 1

LOT

Any 2021 (sense
IVA)

Any 2021 (amb
IVA 21%)

m2

Previsió correctiu (amb
IVA 21%)

77.183,38

93.391,89

13.327,80

23.347,97

Any 2021 (sense
IVA)

Any 2021 (amb
IVA 21%)

m2

Previsió correctiu (amb
IVA 21%)

Barcelona

941.082,72

1.138.710,09

138.824,76

284.677,52

Catalunya Central

136.141,20

164.730,85

18.178,00

41.182,71

Metropolitana Nord

320.364,60

387.641,17

46.048,80

96.910,29

Metropolitana Sud

318.774,18

385.716,76

43.687,48

96.429,19

1.716.362,71

2.076.798,88

246.739,04

519.199,71

1.793.546,09

2.170.190,77

260.066,84

542.547,68

Gerència Territorial

1

Metropolitana Nord

CATEGORIA 3

LOT

Gerència Territorial

2
3
4
5

TOTAL
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