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

EXP. OBE 20/587

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT PER UNA CORRECTE
REALITZACIÓ DE BIÒPSIA ASSISTIDA PER BUIT AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

EXPEDIENT.- OBE 20/587

1.

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 tracta un gran nombre de ciutadans, beneficiaris últims de la
Fundació, que requereixen de la realització de biòpsies mamàries.

La necessitat que s’intenta abordar amb la present licitació és el diagnòstic ràpid i eficaç del càncer a
través de biòpsies mamàries, que permetrà l’obtenció de teixit mamari amb la finalitat de realitzar un
anàlisi histològic amb l’extirpació parcial de l’anomalia davant la sospita de lesió mamària. Concretament,
s’intenta abordar la biòpsia amb tècnica mamòtom que consisteix en un sistema de biòpsia de mama
assistit per buidat guiat, essent un procediment no invasiu i segur per a extreure mostres de teixit, per al
diagnòstic histològic i/o extirpació de les lesions a la mama. Una biòpsia d’aquest tipus es pot fer durant
una visita ambulatòria amb anestèsia local, sense necessitat de fer sutures.

Atès que la necessitat última és assegurar una eficaç diagnosi del càncer així com una segura extirpació
de les lesions, és imprescindible dur a terme una biòpsia de mama assistit per buidat guiat correcte. És
per això que, per tal de minimitzar errors en la realització d’aquesta, es considera, com a mínim, que el
contracte inclogui el següent;

1) el subministrament del material fungible, que consisteix en: marcador de teixit mamari, agulla biòpsia,
guia per agulla de biòpsia mamaria, cassetes de tubs de buit i eixugat i cistella de buit.
2) l’equipament corresponent per assolir la necessitat establerta i que, en concret, es tracta:
•

Carro de transport rodable de:
o

Consola amb sistema de buit i irrigació.
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o

Processador del sistema.

o

Pantalla Interface.

•

Peça de mà de control de l’agulla i sistema de succió.

•

Sistema d’ancoratge a la taula estereotaxica.

3) formació del personal en quant a la realització de la tècnica de biòpsia assistida al buit.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre’ns la seva satisfacció, és per això que, en el
present cas, l’objecte és la contractació del subministrament per a una correcte realització de biòpsia
assistida per buit per a dur a terme un correcte tractament dels pacients que assisteixen al centre.

En concret, com que es tracta d’assegurar una eficaç diagnosi del càncer així com una segura extirpació
de les lesions, és imprescindible dur a terme una biòpsia de mama assistit per buidat guiat correcte. És
per això que, per tal de minimitzar errors en la realització d’aquesta, es considera, com a mínim, que el
contracte inclogui el següent;

(1) el subministrament de material fungible per biòpsia assistida per buit;
(2) la cessió dels equips necessaris per a la seva execució i que comporta totes aquelles
prestacions complementàries o accessòries vinculades al contracte de subministrament. La
descripció de les prestacions mencionades són les que es troben especificades al Plec de
Prescripcions Tècniques (d’ara en endavant, PPT);
(3) formació del personal en quant a la realització de la tècnica de biòpsia assistida al buit.

Codis CPV: 33141323-0 “Agulles per biòpsia”
33140000-3 “Material mèdic fungible”

3.

Sí

MOSTRES

Els licitadors hauran de lliurar les mostres tal com s’indica al PPT. El lliurament de les mostres
es realitzarà a l’atenció de la Srta. Anna Garrido a l’adreça següent:

Dep. de Logística – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
Pavelló Sant Antoni (núm. 20) 3a planta – Sta. Teresa
08025 Barcelona
Data de lliurament: Les mostres es lliuraran, dintre i com a màxim, en el termini de lliurament
de les ofertes.
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En el sobre A s’haurà d’incorporar l’acusament de rebuda on consti el segell i la data de la FGS,
o alternativament, pel cas de ser lliurades per correu, el justificant de la tramesa a l’oficina de
correus on consti data i hora, i anunciar-la a la Unitat de contractació.

Dites mostres es faran servir a efectes d’avaluar que el subministrament compleix amb els
requisits mínims establerts en el PPT i per avaluar el producte ofert d’acord amb els criteris
establerts a tal efecte.

Motius d’exclusió relacionats amb les mostres: Per no presentar el total de mostres dins el
termini de presentació d’ofertes i en el lloc especificats (hauran d’estar físicament dipositades
en el lloc indicat dins del termini màxim) i/o per no complir la mostra els mínims establerts en el
PPT i/o per identificar incorrectament la mostra.

No.

4.

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 d’avaluació mitjançant judicis de valor. Fins a 26 punts (Sobre B.1)

Equip en cessió (Fins a 20 punts):
-

Simplicitat per col·locar un marcador.

-

Mànec lleuger.

-

Versatilitat i comoditat en programació.

-

Qualitat de les mostres.

-

Rentat automàtic de les mostres.

Formació (Fins a 6 punts):
-

Detall i especificació de la formació continuada al personal de la Unitat de
mama en la tècnica de biòpsia assistida al buit. Fins a 6 punts.
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Criteris d’avaluació mitjançant formules automàtiques: Fins a 74 punts (Sobres B.2 + C)

Sobre B.2 (Fins a 24 punts)

Agulles: Fins a 6 punts.
-

Que la mateixa agulla serveixi per realitzar biòpsia en ecografia i en
estereotaxia.
SI

-

4 punts. NO

0 punts

Possibilitat que es pugui utilitzar en RNM.
SI

2 punts. NO

0 punts

Altres: Fins a 18 punts.
-

Sistema

dissenyat

per

fer

servir

en

multimodalitat

de

guiatge:

ressonància magnètica, ultrasons i esteroataxia.
SI
-

3 punts. NO

0 punts.

Confirmació visual de l’activitat de l’agulla i de l’estat del procediment.
SI

-

0 punts.

Interface del sistema mitjançant pantalla tàctil.
SI

-

3 punts. NO

3 punts. NO

0 punts.

Sistema adaptatiu a la densitat de la mama sense necessitat de
reinserció.
SI

-

3 punts. NO

0 punts.

Possibilitat de dipositar marcadors radiològics un cop finalitzada
l’extracció de la mostra.
SI

-

3 punts. NO

0 punts.

Reservori de la mostra acoblat a la peça de mà amb l’objectiu de mínim
recorregut i, per tant, mínima pèrdua de teixit.
SI

3 punts. NO

0 punts.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí. Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 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:
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- 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 ( 50 punts):
-

Puntuació econòmica:
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta*50/ oferta avaluada).

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha
d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.

El preu total ofert només es tindrà en compte per facilitar l’aplicació de la fórmula, essent
el preu ofert, el preu unitari que consta en l’excel amb un màxim previst d’execució igual al
pressupost de licitació.

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 : No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant,
s’exclouran del procediment, si es dóna 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.
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Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte
dels criteris d’adjudicació que permeten contractar un subministrament 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.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa
finalitat que consisteix en dotar a la FGS del millor material per atendre les necessitats assistencials dels
pacients 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, a saber, la millor qualitat i funcionalitat del material
licitat. D’altra banda, els criteris econòmics tenen com a finalitat identificar aquella oferta que respon millor
al binomi qualitat-preu.

Les fórmules emprades no són les establertes en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública atès que es considera que les proposades per aquesta licitació valoren per igual tant
els criteris de qualitat com el preu i amb els mateixos paràmetres, de tal manera que a la millor oferta tant
tècnica com econòmica se li atribueix la millor puntuació possible. Es manté també la proporcionalitat
entre les ofertes per la qual cosa, en resum, es respecten els principis de transparència i d’igualtat.
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. Malgrat que el PPT admet la possibilitat de presentar articles equivalents diferents a les
referències que s’especifiquen (d’acord amb l’article 126.6 de la LCSP), no s’admeten variants.

Si en aplicació d’això, els licitadors presentessin components similars, la FGS les valorarà i motivarà la
seva exclusió/admissió. En tot cas, si derivat del resultat de l’anàlisi de les mostres, de les fitxes o
certificats presentats s’arribés a la conclusió que no aporten la mateixa funcionalitat o no siguin aptes per
l’ús sanitari s’exclourà l’oferta

5.

EXISTENCIA DE LOTS

Sí.
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No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: No es considera convenient la divisió en lots atès
que l'adjudicació a un únic licitador és la que permet la realització d’una eficaç tècnica de biòpsia assistit
per buit al tractar-se d’una tècnica que per realitzar-la correctament es necessita, com a mínim i en el seu
conjunt, el material fungible, equipament i formació. D’aquesta manera, l’adjudicació a un únic licitador
minimitza la possibilitat d’errors en la seva realització.

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”.

6.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte serà de 24 mesos, amb la possibilitat d’una pròrroga màxima d’un any.

La data d’inici del contracte serà:
[data concreta].
El dia següent al de la seva formalització.

7.

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.

8.

SUBROGACIÓ

Sí.
No.

9.

CESSIÓ

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

No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes. Es preveu una modificació màxima del 20%, per atendre futures eventualitats
durant l’execució del contracte com ara l’augment de l’activitat a l’hospital.
El procediment de modificació, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, és el següent:
1. Informe tècnic-jurídic en el que es reculli la causa i les condicions de la modificació.
2. Compareixença de l’adjudicatari acceptant les noves condicions d’execució.
3. Notificació de l’acord de modificació i la publicació del mateix.
4. La modificació produirà efectes, transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva formalització. I la
implantació tècnica de la modificació, haurà de dur-se a terme en un termini màxim d’implantació de
15 dies hàbils a comptar des de la data que la modificació pugui produir efectes, d’acord amb allò
establert al precedent paràgraf.

En tot cas, si derivat de la modificació contractual s’ampliés o reduís el preu del contracte, es reajustarà la
garantia definitiva presentada per tal d’adaptar-la al contracte modificat.

En cas de procedir a modificar el contracte, serà indispensable sol•licitar a la Direcció d’Economia i Finances
l’emissió d’un nou certificat d’existència de crèdit.

La modificació del contracte no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.

11. ALTRES COSTOS

Primes o pagaments als candidats o licitadors.
Revisió de preus.
Altres.
12. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT

D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:

Pressupost de licitació: 20.865,43 € (IVA inclòs).
Valor estimat del contracte: 29.995,07 € (IVA exclòs), d’acord amb el següent:

Import (IVA Exclòs)

Lot

Import (IVA Inclòs)

Pressupost base de licitació

17.644,16 €

(veure annex)

20.865,43 €

20 % previst en modificació

3.528,83 €

(veure annex)

4.173,09€
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Pròrroga
VE

del

contracte

(PB+modificació+pròrroga)

8.822,08 €

(veure annex)

10.432,72 €

29.995,07 €

(veure annex)

35.471,24 €

El pressupost de la licitació s’ha calculat tenint en compte:
•

S’ha procedit a realitzar un estudi de preus de mercat. Aquest estudi de preus de mercat s’ha
realitzat: (I) a través de l’eina de gestió per aquesta Fundació, aquesta és, la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i; (II) en virtut de preus que altres entitats
públiques o del sector públic de característiques semblants a les de la Fundació tenen
contractats actualment per tipus de productes similars.

•

Atès que els preus han estat oferts pels adjudicataris, en centres de similars característiques,
s’entén que el preu adjudicat satisfà tots els costos directes i/o indirectes, benefici industrial, de
personal, etc, que ja haurà estat calculat per l’adjudicatari.

13. PREU DEL CONTRACTE

Preus unitaris.
Preu a tant alçat.

14. FACTURACIÓ

Per comanda, supeditat a què el material hagi estat rebut i aprovat pel departament responsable.

15. 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
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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.

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.
16. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La FGS com a responsable del tractament i en compliment del 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), informa que les dades indicades per l’empresa licitadora
seran tractades amb la finalitat de gestionar la present licitació, sent la base jurídica d’aquest tractament
l’article 6.1. i c del mateix Reglament General de Protecció de Dades, ja que es considera que és necessari
per al compliment d’una obligació legal. Únicament seran tractades per aquelles àrees o departaments segons
les seves funcions i competències. Les dades no seran cedides a cap tercer, excepte que existeixi una
obligació legal. No es preveuen transferències internacionals de dades. Les dades seran conservades durant
el període de temps que sigui necessari per complir amb la finalitat, així com el període que estableixi la
normativa aplicable de conservació de la documentació. Així mateix els interessats poden exercir el dret
d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com sol·licitar l’oposició i la limitació del tractament de les
seves dades. En cas que l’interessat tingui algun dubte o vulgui més informació pot posar-se en contacte amb
la delegada de protecció de dades de la FGS a la direcció dpd@santpau.cat. També té el dret de presentar
una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Finalment, amb la formalització del contracte, l'adjudicatari també accepta donar compliment al compromís de
confidencialitat o bé contracte d'encarregat de tractament segons escaigui, que la FGS li faciliti.
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EXP. OBE 20/587

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.

17. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

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.

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 02 de març de 2021

Vist-i-plau
Dr. Xavier Borrás
Director Mèdic

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per
la persona competent.
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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