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CSC L 1/21
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
1.- Objecte complet del contracte
Acord marc del subministrament de PROVES DIAGNÒSTIQUES I MATERIAL DE RECOLLIDA DE
MOSTRES.

2.- Elecció del procediment
L’acord marc per al subministrament de PROVES DIAGNÒSTIQUES I MATERIAL DE RECOLLIDA
DE MOSTRES respon a la necessitat dels centres adherits al mateix, d’aprovisionar-se d’aquests
productes per tal de garantir la continuïtat en la prestació del servei públic d’assistència sanitària, la
qual tenen encomanada per l’Administració Sanitària. Així mateix, també respon a la necessitat
d’aconseguir, mitjançant economies d’escala, que el preu d’adjudicació d’aquests productes sigui el
més econòmic possible.
Es tracta d’un acord marc tramitat pel procediment obert i ordinari.

3.- Vigència del contracte
La vigència del contracte serà d’/de 1 any/s inicials i 3 any/s més de possible pròrroga.

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació
No s’hi exigeix classificació en aquest expedient

5.- Criteris de Solvència tècnica. o professional i econòmica i financera, amb la justificació
a)

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 15% de l’import anual de licitació de l’acord marc.
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.
b)

Solvència tècnica:

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 15% de l’import anual de licitació de l’acord marc.
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, en el seu defecte,
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mitjançant declaració del licitador. 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.
La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte
fent servir criteris econòmics i de qualitat, Tots ells vinculats a l’objecte del contracte i formulats de
manera objectiva, respectant en tot moment els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i
proporcionalitat
6.- Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ A VALORAR A L’ACORD MARC (100 punts), CRITERI
AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA, que es concreta de la següent manera:
* A la primera i única obertura es valoraran:
Per tots el lots:
Les Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica
Oferta econòmica ........................................................ Es valorarà com a màxim fins a 55 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la proporció
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JUSTIFICACIÓ: El preu és una variable objectiva respecte a l’oferta del medicament
Comanda mínima .......................................................... Es valorarà com a màxim fins a 2 punts
Obtenint la màxima puntuació l´oferta que no obligui a fer una comanda mínima (2 punts) i 0 punts l´oferta que
obligui a fer una comanda mínima.

JUSTIFICACIÓ: Evitar l’obligació de fer una comanda mínima de medicament permet als centres no
acumular un estoc innecessari de medicaments, millorant l’eficiència i evitant caducitats.

Termini de lliurament ....................................................... Es valorarà com a màxim fins 3 punts
Obtenint la màxima puntuació l´oferta que estableixi un lliurament igual o inferior a 7 dies (3 punts) i 0 punts l´oferta
que estableixi un lliurament superior.

JUSTIFICACIÓ: Un termini de lliurament curt contribueix a ajustar els estocs i en cas d'urgència,
minimitzar / evitar el seu trencament.
Per les proves diagnóstiques (id 01 a 14):
Inscripció anual (proporcional al volum analític) en un programa d´avaluació externa de
qualitat analítica (tipus SEQC o similar) o en un altre programa similar de qualitat
internacional o nacional...................................................Es valorarà com a màxim fins 10 punts
Obtenint la màxima puntuació a l'oferta que inclogui la inscripció anual i 0 punts la que no ho especifiqui

JUSTIFICACIÓ: Els programes d´avaluació permeten l´acreditació de la qualitat analítica per
entitats externes validant els estàndards de qualitat dels laboratoris clínics.
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Servei help-line (via telefónica) per atendre les consultes i incidéncies tècniques de les
proves diagnóstiques ..................................................... Es valorarà com a màxim fins a 5 punts
Obtenint la màxima puntuació a l'oferta que ho inclogui i 0 punts la que no ho especifiqui

JUSTIFICACIÓ: La disponibilitat d´un servei tècnic telefònic dóna suport al personal del laboratori
per resoldre les consultes i les incidències tècniques més freqüents.
Acreditació de la validació dels resultats (incloent sensibilitat i especificitat de la técnica)
per estudis independents per laboratoris clínics de referéncia nacionals o internacionals
………………………………………….…………………….. Es valorarà com a màxim fins 15 punts
Obtenint la màxima puntuació a l'oferta que ho acrediti i 0 punts la que no ho especifiqui

JUSTIFICACIÓ: Acreditar que els resultats obtinguts amb les proves diagnóstiques han sigut
validats prèviament pels estàndards analítics establerts per laboratoris clínics de referència
nacionals o internacionals.
Disposar de lloc de fabricació i/o distribució de les proves diagnóstiques en l´espai
CEE…………………………………………………………… Es valorarà com a màxim fins 10 punts
Obtenint la màxima puntuació a l'oferta que ho acrediti i 0 punts la que no ho especifiqui

JUSTIFICACIÓ: Disposar d´un lloc de fabricació i/o de distribució en l´espai CEE contribueix a
una millor disponibilitat de les proves diagnóstiques.
Pel material de recollida de mostres (id 15 a 17):
Conservació i viabilitat a temperatura ambient ............. Es valorarà com a màxim fins 15 punts
Obtenint la màxima puntuació a l'oferta que ho acrediti i 0 punts la que no ho especifiqui

JUSTIFICACIÓ: Proporcionar unes condicions d´emmagatzematge adequades per la conservació
i la viabilitat del material pel procediment de recollida de mostres.
Versatilitat per diferents tipus de mostres, microoganismes i métodes de diagnostic
……………………………………………………………….….Es valorarà com a màxim fins 10 punts
Obtenint la màxima puntuació a l'oferta que ho acrediti i 0 punts la que no ho especifiqui

JUSTIFICACIÓ: Facilitar l´ús del material pel personal tècnic segons tipus de mostra, anàlisi o
mètode diagnòstic que es faci servir.
Presentació

unitària

amb

etiquetat

que

inclogui

el

lot

i

la

caducitat

……………………………………………………………………………... Es valorarà com a màxim fins 15 punts
Obtenint la màxima puntuació a l'oferta que ho acrediti i 0 punts la que no ho especifiqui.

JUSTIFICACIÓ: Permetre el maneig i la traçabilitat del material en condicions óptimes de
seguretat per al seu ús.

Resultaran adjudicatàries totes les empreses que compleixin amb els requeriments mínims
obligatoris, un cop aplicats els criteris de valoració corresponents.

7.- Pressupost base de licitació
L’import de licitació del contracte és de: 5.730.036,50 euros sense IVA anuals.
L’import de licitació s’obté dels desglossament de preus i consums que consta en el plec de
prescripcions tècniques. Aquest preus inclouen el cost de formació.
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8.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els
costos laborals, si existeixen
El valor estimat del contracte és de: 12.278.623,14 euros del qual 8.770.445,10 euros correspon a les
possibles pròrrogues i 584.696,34 euros al 20% de possibles entitats que podran formalitzar
contractes basats de l’acord marc.

9.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del contracte
* S’adjunta com annex l’informe de necessitats

10.- Motivació de la insuficiència de mitjans, únicament en contractes de serveis
Pel que respecte als serveis complementaris al subministrament (formació, etc) les entitats
contractants no disposen dels mitjans necessaris.
Pel que fa a la formació aquestes no disposen del coneixement tècnic necessari especialitzat dels
productes el rau en les pròpies empreses.
11. L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista:

 SI, 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.
X NO

12.- Decisió de no dividir en lot l’objecte del contracte amb la seva justificació.
En aquest expedient tot i que formalment no conten lots, cada codi de producte es considera un lot.
Es a dir, la contractació, en consonància amb allò que preveu l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, contempla la realització independent de cadascun dels articles objecte del contracte,
mitjançant la seva divisió fins i tot a la mínima unitat de venda.
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