MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU
I CONTINUAT DE XERINGUES, AGULLES I LLANCETES AMB DESTÍ A TOTS ELS CENTRES
DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Barcelona, a 4 de desembre de 2018
La Sra. Lourdes García Zaldívar, Directora d’Infermeria del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (en endavant CMPSB), proposa que s’incoï un expedient per a la contractació del
subministrament següent:
1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir:
L’objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat de
xeringues, agulles i llancetes amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.
L’esmentat objecte correspon als Codis 33141310-6 “Jeringas”; 33141320-9 “Agujas para uso medico”
33141900-9 “Lancetas para la extracción de muestras de sangre” de la nomenclatura Vocabulari comú de
contractes (CPV) de la Comissió Europea.
Aquesta proposta de contractació respon a la necessitat del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona d’aconseguir el subministrament de xeringues, agulles, llancetes per dur a terme un
correcte tractament dels pacients que assisteixen als centres del CMPSB i garantir la continuïtat
de la prestació del servei d’assistència sanitària.
Per assolir aquest objectiu, el CMPSB necessita pel tractament de pacients, l’administració de
tractament farmacològic per via parenteral o per la presa de mostres, el subministrament de
xeringues, agulles, llancetes.
2. Lots:
Sí. La present licitació es composa de 2 lots. Les propostes hauran de presentar-se a un o als
dos lots, sempre en la totalitat del lot (Veure Annex I del PPT):
− LOT 1: XERINGUES
− Sublot 1: Xeringues d’insulina amb agulla de seguretat
− Sublot 2: Xeringues de polipropilè de 2 cossos
− Sublot 3: Xeringues de polipropilè de gran capacitat
− Sublot 4: Xeringues de tres cossos
− Sublot 5: Xeringues de 3 cossos amb connexió luer lock
− LOT 2: AGULLES I LLANCETES
− Sublot 1: Agulles hipodèrmiques adaptables a con luer i luer lock
− Sublot 2: Agulla paracentesis
− Sublot 3: Llanceta punció capil·lar de seguretat
− Sublot 4: Agulles punta Huber de seguretat
3. Mostres:
El CMPSB podrà requerir la presentació de mostres si així ho necessités per poder realitzar
l’avaluació correctament. La seva presentació serà d'obligat compliment. En cas d'incompliment
s'exclourà a l'empresa de la licitació.
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4. Valor estimat del contracte:
2 anys inicials de contracte (IVA exclòs)
3 anys de pròrroga (IVA exclòs)
20 % modificacions del preu del contracte inicial (IVA exclòs)
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

258.610,64 €
387.915,96 €
51.722,13 €
698.248,73 €

5. Pressupost base de licitació:
Base Imposable
10 % IVA
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST

258.610,64 €
3.828,00 €
46.269,43 €
308.708,07 €

Preus Unitaris Màxims sense IVA: Sí. Veure Annex I del PPT.
6. Justificació del preu de licitació:
El preu de licitació del subministrament s’ha determinat per preus unitaris segons estudis de
mercat i es consideren inclosos tant els costos directes como indirectes. Així mateix, s’ha tingut
en compte l’històric de consums dels articles objecte d’aquesta licitació.
7. Termini de lliurament/Durada del subministrament:
La durada prevista del contracte serà de 2 anys a partir de la data de formalització del contracte,
amb possibilitat de prorrogar-ho fins a un màxim de 3 anys més.

8. Termini de garantia: No procedeix.

9. Procediment que es proposa utilitzar:
-

Obert subjecte a regulació harmonitzada (PORH), segons article 21 LCSP, ja que la quantia
del seu VEC és superior al llindar de 221.000,00 € indicat a l’esmentat article i modificat
segons Ordre HFP 1298/2017 de 26 de desembre.

10. Tramitació:
-

Via ordinària

11. Solvència econòmica i financera:
De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència
econòmica – financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles, en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de
l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al valor estimat del
contracte del/s lot/s al/s qual/s liciti/n.
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12. Solvència tècnica o professional:
De conformitat amb el que disposa l’article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica
de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
Una relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els
que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com a màxim, els tres últims anys, en
què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
13. Previsió de Modificacions:
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen un 20% del preu del contracte inicial, en cas
d’augment/disminució d’activitat assistencial.
14. Condicions especials d’execució:
D’acord amb l’article Art. 202 LCSP.
Com a condicions especial d’execució respecte dels aspectes socials i mediambientals es
proposa la següent:
-

Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
Declaració de l’empresa, si s’escau, de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.

15. Vocals de la Mesa de Contractació:
-

Sr. Josep Antoni Muñoz Ortín, Responsable de contractació de producte sanitari.
Sr. Joan M Aviñó i Parés, Tècnic de Compres.

16. Criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques comuns a tots els lots:
51 punts
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
a) Oferta Econòmica: (45 punts)
Es podran obtenir de 0 a 45 punts, valorats de la forma següent:
On:
Vp: Valoració màxima preu.
Pm: Preu menor ofertes presentades no desproporcionades.
Pe: Preu empresa
Vp x Pm / Pe = Valoració preu.
(*)Les baixes presumptament desproporcionades seran les que Pe≤0,9xPM, on PM és la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades.

Justificació fórmula: L’interès de l’òrgan de contractació a reduir el cost econòmic
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b) Logística: (4 punts)
Es podran obtenir de 0 a 4 punts, valorats de la forma següent:
−

Termini de lliurament:
• Menys de 24 hores ......... 3 punts
• De 24 a 48 hores ............ 2 punts
• De 49 a 72 hores ............ 1 punt
• Més de 72 hores .......... .. 0 punts

−

Comanda mínima:
• Sense cost:........................1 punt
• Amb cost:...........................0 punts

c) Gestió d’incidències. Ruptura d’estoc: (2 punts)
Es podran obtenir 0 o 2 punts, valorats de la forma següent:
•
•

El licitador proporciona un producte alternatiu de característiques
i qualitat igual o superior a l’adjudicat mantenint el preu d’adjudicació......2 punts
El licitador no dóna cap opció al client……………………............................0 punts

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es
proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor per al lot 1.- Xeringues: 49
punts
En primer lloc es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de
prescripcions tècniques, quan una proposició no acompleixi aquests requeriments, quedarà
desestimada.
Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades, essent
la distribució de la puntuació d'aquest criteri la següent:
Lot 1: Sublot 1: Xeringues d’insulina amb agulla de seguretat (49 punts):
-

Composició i comportament: Es valorarà en funció de les propietats del material utilitzat
per a la fabricació, resistència, durabilitat, biointegritat, biocompatibilitat (fins a 15 punts)
Facilitat d’activació àgil i intuïtiu del sistema de seguretat. (fins a 15 punts)
Bona visualització del bisell durant la utilització. (fins a 12 punts)
Dades presents a l’embolcall (fins a 7 punts):
- Que siguin fàcils de llegir.
- Que la caducitat i lot siguin ben visible.
- Que la seva obertura sigui fàcil.
- Que posseeixi una resistència que faci que no s’esquinci i el producte s’extregui
amb facilitat.
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Lot 1: Sublot 2: Xeringues de polipropilè de 2 cossos, Sublot 3: Xeringues de polipropilè de
gran capacitat; Sublot 4: Xeringues de tres cossos; Sublot 5: Xeringues de 3 cossos amb
connexió luer lock (49 punts):
-

Composició i comportament: Es valorarà en funció de les propietats del material utilitzat
per a la fabricació, resistència, durabilitat, biointegritat, biocompatibilitat (fins a 15 punts)
Duresa de la xeringa: Que el desplaçament de l’èmbol sigui suau i no s’encalli durant el
seu recorregut (fins a 15 punts)
Maneig de la xeringa: Aletes (petites/grans/fines/gruixudes) (14 punts)
Dades presents a l’embolcall (fins a 5 punts):
- Que siguin fàcils de llegir.
- Que la caducitat i lot siguin ben visible.
- Que la seva obertura sigui fàcil.
- Que posseeixi una resistència que faci que no s’esquinci i el producte s’extregui
amb facilitat.

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor per al lot 2.- Agulles i Llancetes:
49 punts (Comú a tots els sublots)
Es valoraran els següents criteris amb la puntuació següent (49 punts):
-

Bona visualització del bisell durant la utilització. (fins a 15 punts)
Nivell de traumatisme. (fins a 14 punts)
Bona adaptabilitat a la mà quan s’utilitza. (fins a 8 punts)
Fàcil obertura i resistència de l’embolcall, que sigui fàcil i no s’esquinci. (fins a 6 punts)
Dades i característiques presents a l’embolcall (6 punts):
- Que siguin fàcils de llegir.
- Que la caducitat i lot siguin ben visible.
- Que la seva obertura sigui fàcil.
- Que posseeixi una resistència que faci que no s’esquinci i el producte s’extregui
amb facilitat.
- Que la identificació de la presentació en funció del producte sigui per colors.

S’atorgarà la major puntuació, no necessàriament la màxima puntuació, a la proposta o
propostes que més s’ajustin a l’element que s’estigui valorant d’acord amb el criteri de l’equip de
professionals assistencials. Dos o més ofertes podran obtenir la puntuació més alta o la màxima
puntuació si els seus articles s’ajusten correctament a l’element objecte de valoració.
Es puntuarà amb zero punts, en qualsevol dels criteris de valoració sotmesos a un judici de
valor, aquelles ofertes que l’equip assistencial que ha de valorar la qualitat del material consideri
que no són viables a nivell tècnic.
La puntuació mínima assolir per a cada sublot en els criteris avaluables segons judicis de
valor és de 25 punts, per poder continuar en la licitació. En cas contrari no passarà a la
següent fase quedant exclòs del procediment.

17. Subcontractació:
Sí. Limitació de la subcontractació per sota del 50 % del pressupost base de la licitació.
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18. Cessió del contracte:
Sí. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada
en tots els drets i obligacions que en dimanen.

19. Visita obligatòria a les instal·lacions: No procedeix
20. Documentació addicional específica: No procedeix

Sra. Lourdes García Zaldívar
Directora d’Infermeria CMPSB
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