Informe justificatiu de l’expedient de compra pública pre-comercial per als serveis de recerca i
desenvolupament associats al projecte ANTI-SUPERBUGS PCP. Projecte cofinançat pel fons del
programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Comissió Europea en el marc de l’acord de
subvenció núm. 688878.
Expedient: 3020170339
Introducció i antecedents
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) té la missió de generar coneixement
rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de
Catalunya, posant l’enfocament en l’avaluació i utilitzant com a instruments principals la informació,
el coneixement i les TIC.
En l’àmbit de la innovació, l’AQuAS participa en projectes europeus de compra pública d’innovació i de
compra pública precomercial, amb l’objectiu de fer de catalitzador en l’ecosistema sanitari (amb els
centres sanitaris i amb les seves empreses proveïdores) de la introducció de la innovació mitjançant la
contractació pública. Aquesta actuació, també vol reforçar la seva estratègia d’internacionalització de
l’agència.
Un d’aquests projectes és l’ANTI-SUPERBUGS PCP, finançat per la Comissió Europea mitjançant el
programa Horitzó 2020, amb núm. d’identificació 688878.
El projecte, que tindrà una durada de 5 anys, s’inclou dins dels programes de compra pública
precomercial (CPP) finançats per la Comissió Europea. AQuAS liderarà i coordinarà el procés de
compra pública precomercial (Pre-Commercial Public Procurement -PCP- en anglès), tot aportant la
seva experiència en aquesta línia estratègica.
L’ANTI-SUPERBUGS-PCP té per objectiu aportar solucions intel·ligents basades en les TIC per detectar
la presència en centres sanitaris de microorganismes resistents, proporcionant informació instantània
a l'usuari per ser transferida al sistema d'informació electrònica del centre sanitari, tot vinculant la
infecció amb el lloc de detecció.
La present licitació consisteix en una compra pública pre-comercial (CPP). Aquestes compres apareixen
regulades en la Comunicació COM/2007/799 i en el staff working document SEC/2007/1668 de la
Comissió.
Mitjançant la CPP, els compradors, mitjançant un procés obert, transparent i competitiu, repten els
agents innovadors del mercat per a que desenvolupin noves solucions que compleixin un objectiu
tecnològicament exigent a mig-llarg termini que sigui d’interès públic i que requereixi nous serveis
d’investigació i desenvolupament (I+D).
El projecte de CPP ANTI-SUPERBUGS vol mobilitzar els compradors públics i privats i les xarxes d’usuaris
en el camp de les infeccions associades a l’atenció de la salut per posar en pràctica el procés
d’adquisició conjunta, estenent i aprofitant les complementarietats dels socis del consorci per reunir
la demanda amb la finalitat de crear una massa crítica per adquirir solucions rendibles i adequades als
seus propòsits, al temps que es creen nous llocs de treball i oportunitats de creixement empresarial a
Europa, amb especial referència a les Pimes.
Els serveis de I+D poden cobrir activitats de recerca i desenvolupament que contemplen des de
l’explotació, disseny de solucions i creació de prototips, fins el desenvolupament original d’un conjunt
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limitat de “primers” productes o serveis en forma de series de prova. El desenvolupament original d’un
primer producte o servei pot incloure la producció o el subministrament limitat que permeti incorporar
els resultats de les proves de camp i demostri que el producte o servei es l’adequat per a la producció
o el subministrament en quantitats més àmplies, conforme a estàndards de qualitat acceptables
El projecte estarà dirigit pel consorci, grup de compradors de la compra pública pre-comercial (CPP) el
qual està format per les institucions següents:


INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA (ICO/VINCat),



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (PAT),



HELIOS UNIVERSITÄTSKLINIKUM WUPPERTAL (HELIOS),



UNIVERSITÄTSKLINIKUM AACHEN (UKA)



SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST (STH),



FUNDACIÓ MÚTUA DE TERRASSA PER A LA DOCENCIA I RECERCA BIOMEDICA I SOCIAL,
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA (FMT).

Objectius
El principal objectiu d’ANTI-SUPERBUGS PCP és recolzar i finançar activitats privades d’I+D en el camp
de les solucions TIC avançades, destinades a detectar microorganismes que puguin determinar la
incidència d’infeccions adquirides a l’hospital i controlar la difusió d’infeccions en els proveïdors
d’atenció mèdica. Això abordarà les necessitats dels proveïdors d’atenció mèdica per augmentar el
control de les infeccions nosocomials i contribuir al desenvolupament d’un nou flux de productes en
les industries de dispositius mèdics i de ciències de la vida.
Els objectius a assolir mitjançant aquest projecte inclouen:
Millorar la qualitat i reduir els costos dels efectes col·laterals del procés d’atenció en l’hospital,
mitjançant el desenvolupament d’un prototip de serveis de TIC destinats a detectar superbacteries i
altres vectors d’infeccions nosocomials. Els sistemes desenvolupats també informaran als
professionals del risc d’infecció mitjançant diferents canals, com podrien ser alarmes enviades als
sistemes d’informació hospitalaris.
La creació i consolidació d’una xarxa paneuropea de compradors, que en posar en comú les seves
necessitats i esforços permetin el desenvolupament de tecnologies innovadores destinades a cobrir
majors desafiaments del mercat en àrees d’interès comú europeu. La dimensió econòmica tindrà un
gran impacte en la definició del projecte, ja que, quant més gran és el mercat on les empreses puguin
vendre els seus productes, s’espera que el preu sigui més baix per als compradors i usuaris finals dels
productes finals.
Justificació de la contractació
Els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que obliguen a motivar la
necessitat del contracte, tot permetent únicament la celebració d’aquells que siguin necessaris per al
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compliment dels fins institucionals de l’entitat contractant. De la mateixa manera, el Codi de principis
i conductes recomanables en la contractació pública aprovat per l’Acord del Govern d’1 de juliol de
2014, reafirma l’obligació de definir en l’expedient de contractació les necessitats a satisfer mitjançant
el contracte i de motivar degudament la necessitat de la seva tramitació, sense que sigui suficient una
motivació genèrica.
És per això que, a través del present contracte, es persegueix el compliment de la funció prevista a
l’article 3.1,f) del Decret 97/2013, que atribueix a l’AQuAS el següent “Impulsar i promoure l’estratègia
d’innovació en salut per part del departament competent en matèria de salut a través de la
col·laboració de tots els actors que participen en el sistema de salut de Catalunya amb una visió
integrada i amb projecció internacional i que afavoreixi el desenvolupament de nous models
d’innovació i noves modalitats de partenariats publicoprivades, en especial les derivades de les accions
de compra publica innovadora”.
A través d’aquest contracte, AQuAS dona resposta a la petició d’impulsar i donar suport al programa
de Vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (VINCat) de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO). El programa VINCat té com objectiu establir un sistema de vigilància unificat de les
infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya amb la missió de reduir les taxes d’aquestes
infecciones mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada.

Justificació dels criteris d’adjudicació
En quant a la justificació dels criteris que es tindran en compte per adjudicar el contracte, segons
l’article 131 i 145 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes es realitzarà, ordinàriament, utilitzant una
pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, relació que
s’avaluarà atenent diferents criteris econòmics i qualitatius.
Els criteris d’adjudicació establerts en el present procediment de licitació donen una major importància
aquells criteris d’adjudicació subjectes a una avaluació prèvia d’aquells aspectes vinculats amb la
proposta funcional, buscant una oferta que sigui atractiva sota paràmetres de qualitat i no només de
preu, atès que el que cerca el procediment de compra pública precomercial és la compra de recerca i
desenvolupament i no un producte comercial acabat.

Objectiu de la licitació
L’objectiu de la licitació consisteix en seleccionar proveïdors de serveis de R+D mitjançant un procés
de contractació precomercial (CPP) per etapes, per al desenvolupament de noves tecnologies que
donin solució TIC avançades destinades a detectar microorganismes que puguin determinar la
incidència d’infeccions adquirides a l’hospital i controlar la difusió d’infeccions en els proveïdors
d’atenció mèdica.
Justificació de la no divisió en lots
D’acord amb l’article 99 de la LCSP, l’objecte del contracte no admet el seu fraccionament en lots, ja
que cap de les prestacions que s’hi preveuen són susceptibles d’utilització o aprofitament separat, ni
constitueixen per si mateixes, una unitat funcional. La naturalesa dels serveis objecte de contractació
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exigeix que l’objecte del contracte s’executi de forma unitària, sense que qualsevol de les seves
prestacions tingui una substantivitat pròpia que admeti una execució separada de les altres.
Pressupost
El pressupost total de la compra pública pre-comercial és d’un màxim de 2.848.450,41 euros (IVA
exclòs) desglossat de la forma següent: fins un màxim de 78.332,39€ (IVA exclòs) per licitador en la
Fase I; fins un màxim de 360.803,72€ (IVA exclòs) per licitador en la Fase II i fins un màxim de
726.354,86€ (IVA exclòs) per licitador en la fase III, import que pot ser incrementat per l’existència de
romanents de les fases anteriors.

César Velasco Muñoz
Director

Ramon Maspons i Bosch
Responsable d’Innovació

Barcelona, 8 de juliol de 2019
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