ANUNCI
CENTRE MQ REUS, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministraments (exp.
20190524)
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: CENTRE MQ REUS, SA.
Número d’identificació: 7976100067
Dependència que tramita l'expedient: CENTRE MQ REUS, SA.
Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicació No Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Activitat Sanitària.
Número d'expedient: 20190524.

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: CENTRE MQ REUS, SA.
Domicili: Av. Del Dr. Josep Laporte, 2,
Localitat i codi postal: Reus, CP: 43204
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977337341
Adreça electrònica: contractacio@ginsa.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=30936448
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure plec de clàusules.
i) Horari d’atenció: Oficines de GINSA, AIE (Àrea de Licitacions i Contractació). De dilluns a
dijous de 9h a 14:30h; i de 15:30 a 18h. I divendres de 9h a 15h

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: 20190445_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I
APARELLS MÈDICS PER A LES DEPENDÈNCIES DE LES NOVES INSTAL.LACIONS
DEL CENTRE MQ REUS.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: Sí. Es preveu la divisió en 21 lots.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES515 per tots els lots.
e) Termini d'execució: 1 mes. El subministrament del fungible associat es portarà a terme
durant el termini de garantia de vint-i-quatre mesos.
f) Codi CPV:
Lot 1: Mobiliari clínic: 33192000-2 Mobiliari per a ús medic.
Lot 2: Armari frigorífic de farmàcia: 33192000-2 Mobiliari per a ús mèdic:
Lot 3: Electrocardiograma amb carro: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 4: Desfibril·lador: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 5: Respirador portàtil: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 6: Llitera de transport: 33192000-2 Mobiliari per a ús mèdic.

Lot 7: Llitera d’urgències: 33192000-2 Mobiliari per a ús mèdic.
Lot 8: Aparells d’oftalmologia: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 9: Carro medicació amb ordinador: 33192000-2 Mobiliari per a ús mèdic.
Lot 10: Microones: 33190000-8 Instruments i aparells mèdics diversos.
Lot 11: Espiròmetre: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 12: Audímetre: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 13: Monitor ECG: 33190000-8 Instruments i aparells mèdics diversos
Lot 14: Monitor constants: 33190000-8 Instruments i aparells mèdics diversos
Lot 15: Transfer pacients: 33192000-2 Mobiliari per a ús mèdic.
Lot 16: Electrobisturí dermatologia: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 17: Rentadora termodesinfectadora d’esclops: 33190000-8 Instruments i aparells
mèdics diversos
Lot 18: Autoclau i ultrasò: 33190000-8 Instruments i aparells mèdics diversos
Lot 19: Ecògrafs ginecologia: 33100000-1 Equipament mèdic.
Lot 20: Electrobisturí d’argó gastroenteorologia i fungible associat: 33190000-8 Instruments
i aparells mèdics diversos.
Lot 21: Armari d’assecat d’endoscopis: 33192000-2 Mobiliari per a ús medic.

4. Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: subministraments.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.
S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: no.

5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 300.512,00 euros sense IVA.
-

Valor estimat del lot 1: 32.336,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 2: 3.370,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 3: 13.800,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 4: 16.100,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 5: 12.352,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 6: 10.500,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 7: 9.000,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 8: 14.063,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 9: 11.658,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 10: 210,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 11: 1.865,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 12: 1.645,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 13: 28.000,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 14: 8.823,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 15: 400,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 16: 1.700,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 17: 10.800,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 18: 11.890,00 euros sense IVA.

-

Valor estimat del lot 19: 74.000,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 20: 17.900,00 euros sense IVA.
Valor estimat del lot 21: 15.600,00 euros sense IVA.

6. Admissió de variants: no.

7. Garanties
Provisional: no.
Definitiva: De conformitat amb el previst a l’article 107 de la LCSP, i vista la potestat dels ens del
sector públic que no tenen la consideració d’administracions públiques d’exigir la prestació d’una
garantia als licitadors o candidats per garantir la correcta execució del contracte, s’exigeix el 5% de
l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a)
En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han
de dipositar en el compte del CENTRE MQ REUS, SA que es designi a aquests efectes.
b)
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar a les dependències de
CENTRE MQ REUS, SA (a les oficines de GINSA, AIE).
c)
Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança
s’ha de lliurar a les dependències de CENTRE MQ REUS (a les oficines de GINSA, AIE).
d)
Mitjançant retenció en el preu, practicada sobre l'import de la factura. Per a això serà
necessari que l'adjudicatari sol·liciti la retenció en el preu en el moment equivalent al de la
constitució de la garantia definitiva determinat en aquest document.
Les persones o entitats diferents del contractista que prestin garanties a favor d’aquest no poden
utilitzar el benefici d’execució a què es refereixen els articles 1830 i concordants del Codi Civil.
L’avalador o assegurador és considerat part interessada en els procediments que afecten la
garantia prestada, en els termes que preveu la Llei 39/2015.
e)
En el contracte d’assegurança de caució s’apliquen les normes següents:
Té la condició de prenedor de l’assegurança el contractista i la d’assegurat, l’ens
contractant (CENTRE MQ REUS, SA).
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni extingeix l’assegurança, ni suspèn la cobertura, ni allibera
l’assegurador de la seva obligació, en cas que aquest hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre
contra el prenedor de l’assegurança.
La garantia assegurarà el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del contractista.
Així mateix, respon dels conceptes següents:
De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb l’establert en aquest plec de
condicions.

De l’execució correcta de les prestacions previstes en el contracte, de les despeses
originades a l’ens contractant per la demora del contractista en el compliment de les seves
obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a l’ens contractant amb motiu de l’execució del
contracte o pel seu incompliment.
De la inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de garantia
que s’hagi previst.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Altres.
Descripció: Ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals.
Mínim: Caldrà deduir capacitat de l’empresa per fer front als seus compromisos; aquesta es podrà
contrastar mitjançant l’aplicació de la ràtio de solvència següent, al tancament del darrer exercici
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals:
Solvència total = actiu total / passiu exigible
La solvència total de l’empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues magnituds:
actiu total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini). Caldrà que
el valor de ràtio sigui superior a la unitat, cosa que vol dir que l’actiu de l’empresa és superior al
seu passiu exigible, i es podrà considerar que els deutes de l’empresa estan suficientment garantits
pels seus béns.
També caldrà poder deduir que no s’incorre en la situació que contempla l’article 363.1.d) del Reial
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de
capital, com a causa de dissolució per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat
inferior a la meitat del capital social, a menys que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura
suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats
Descripció: Experiència i trajectòria en contractes similars.
L’acreditació de la solvència tècnica en l’apartat de subministrament es farà mitjançant la relació
dels subministraments principals efectuats, en els tres últims anys, de la mateixa o similar
naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de
més execució sigui igual o superior al pressupost de licitació (57.305,60€).

Quan el licitador es tracti d’una empresa de nova creació (amb menys de 5 anys de creació),
s’acreditarà mitjançant la presentació de mostres, descripcions i fotografies dels productes a
subministrat, autenticitat de la qual es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.
Si escau,
c)
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada.

9. Criteris d’adjudicació
- LOT 1 : MOBILIARI CLÍNIC
- LOT 2 : ARMARI FRIGORIFIC FARMÀCIA
- LOT 6 : LLITERA DE TRANSPORT
- LOT 7 : LLITERA DE URGÈNCIES
- LOT 9 : CARRO MEDICACIÓ AMB ORDINADOR
- LOT 10: MICROONES
- LOT 15: TRANSFER DE PACIENTS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 56 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1: “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS: GRUP 1”,
que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 41 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 41) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris inclosos) un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix. Pel cas
que el període addicional que ofereixi respecte dels diferents béns sigui diferent, es calcularà la
mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la puntuació en aquest criteri.

L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 10 / període addicional més ampli ofert
A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional de
més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de garantia addicional que
es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60 mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 5 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament de
l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que s’assignarà segons la
següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y)
x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major reducció del termini de
lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.
CRITERIS PODERABLES EN FUNCIÓ DE JUDICI DE VALORS (Fins a 44 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.3 “OFERTA CRITERIS JUDICI DE VALOR (GRUP 1)”, que es posa
a disposició dels licitadors.
Integració arquitectònica _____________________________ Fins a 10 punts
Es valorarà:
1. Idoneïtat i integració de la proposta amb els materials i disseny de l’obra , i amb el material i
equipament del que el centre ja disposa per tal de mantenir una estètica de centre.
2. També es valorarà del conjunt d’elements que integren el lot aquells que en la seva majoria
presentin més versatilitat, funcionalitat i modularitat, entesa com la seva capacitat d’adaptació als
espais on han d’anar instal·lats i als usos als quals estan destinats.
3. Equips compactes de fàcil desplaçament i mobilitat. Adaptabilitat a l’espai de sala d’exploracions
per a; Bàscules, focus d´exploracions, lupa de peu, joc d´otoscopi i oftalmoscopi de paret ,
tallímetres i tensiòmetres de paret, lliteres i carros auxiliars
Disseny personalitzat _________________________________ Fins a 10 punts
Disseny de línies pures, amb un aire modern.
Disseny higiènic de fàcil neteja, amb línies continues sense racons per evitar dipòsits de
microorganismes i bactèries.
Personalitzable en quan a colors i formes per:
1.-Carros auxiliar; possibilitat de personalitzar amb color els carros, calaixos., complements i
distribució

2.-Lliteras de exploracions, cadires ginecològica i tamboret; possibilitat de escollir colors i materials
Procés implementació ________________________________ Fins a 5 punts
En aquest apartat es valorarà la planificació i l’organització en el procés de logística, lliurament,
muntatge i instal•lació dels conjunt d’elements que integren el lot.
Qualitat ___________________________________ Fins a 10 punts
Del conjunt d’elements que integren el lot es valorarà amb la màxima puntuació aquells que en la
seva majoria presentin:
- major solidesa,
- major durabilitat,
- millors materials i acabats (considerant especialment materials testats per espais
sanitaris),
- i el seu comportament davant el foc.
En tots i cadascun dels anteriors apartats, es valorarà que el conjunt dels productes en la seva
totalitat o majoria hagin estat dissenyats aplicant criteris d’ecodisseny, com la incorporació de
matèries primes reciclades o sostenibles, l’eliminació de productes o substàncies tòxiques, la
durabilitat dels elements i la facilitat del reciclatge dels seus components. El compliment d’aquest
criteri es podrà verificar amb la presentació dels documents següents:
- Certificat UNE 150301, UNE-EN-ISO 14006 o equivalent amb la documentació
corresponent amb referència explícita al producte bàsic.
- Declaració jurada del fabricant d’aplicació d’un anàlisi de cicle de vida per a la millora
ambiental del producte bàsic segons UNE-EN-ISO 14040 i 14044 o equivalent.
- Certificat ecoetiqueta tipus I del producte bàsic (Etiqueta ecològica europea, Cisne
Nórdico, Ángel Azul o equivalent).
Millores generals____________________________________Fins a 9 punts
Millores justificades adequadament en aspectes no inclosos en el plec tècnic i que es considerin
rellevants per a l’execució del contracte.

- LOT 3: ELECTROCARDIOGRAMA AMB CARRO
- LOT 4: DESFIBRILADOR
- LOT 5: RESPIRADOR PORTATIL
- LOT 8: APARELLS OFTAMOLOGIA
- LOT 13: MONITORS HEMODINÀMIC
- LOT 14: MONITORS CONSTANTS
Per aquests lots es sol·licita presentar el producte per fer prova durant el període d’avaluació.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 61 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1 “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS: GRUP 1,
que es posa a disposició dels licitadors.

Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 7 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris inclosos) un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix. Pel cas
que el període addicional que ofereixi respecte dels diferents béns sigui diferent, es calcularà la
mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la puntuació en aquest criteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert
A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional de
més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de garantia addicional que
es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60 mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 3 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament de
l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que s’assignarà segons la
següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y)
x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major reducció del termini de
lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.
CRITERIS PODERABLES EN FUNCIÓ DE JUDICI DE VALORS (Fins a 39 punts)

Caldrà completar l’Annex 2.4 “OFERTA CRITERIS JUDICI DE VALOR (GRUP 2)”, que es posa
a disposició dels licitadors.
Prestacions tècniques del equips ______________________ Fins a 15 punts
Millores tècniques de l´equip degudament justificades i que aportin valor a l´equip a avaluar com:
- Integració i connectivitat amb el programa clínic del Centre (10 punts). (excepte Lot 8: aparells
oftalmologia)*
- LOT 3. Electrocardiograma: 1.- Lector de codi de barres integrat amb el sistema informàtic del
centre. Possibilitat d’impressió amb papers de diferents proveïdors (5 punts).
- LOT 4. Desfibril·lador de transport: Bossa de transport. 2.- Check-in automàtic diari i exportació de
dades via WI (5 punts).
- LOT 5. Respirador de transport: 1.-Capnografia amb sensor 2.- AutoFlow en els modes de
ventilació VC-CMV,VC-AC I VC-SIMV (5 punts).
- LOT 13: Monitors Hemodinàmics amb lectors de codi de barres (5 punts).
- LOT 14: Monitor Constant: Inclosos recanvis de maneguets de diferents mides i detector de O2 (5
punts).
* Per les empreses que presentin oferta pel Lot 8: Aparells oftalmologia, es tindrà en compte
en la valoració del present apartat el següent:
LOT 8. Aparells oftalmologia: data de fabricació posterior al 2018 (15 punts).
Funcionament aparell__________________________________ Fins a 5 punts
Es valorarà que el seu maneig i funcionament sigui Ràpid i intuïtiu.
Integració amb el programa informàtic del centre, tipus work list o informe generat pdf.
Pla de Formació addicional ______________________________Fins a 5 punts
Es valorarà el contingut de la formació, tant del propi aparell com la utilització del manual de
l´operador, neteja, seguretat del pacient i qualsevol altre aspecte que es consideri adient i
necessari per a la formació del personal (personal tècnic, manteniment i neteja).
Aspectes ergonòmics__________________________________ Fins a 5 punts
Equip compacte de fàcil desplaçament i mobilitat. Adaptabilitat a l’espai de sala d’exploracions.
Procés implementació _________________________________ Fins a 5 punts
Cronograma i equip de treball.
Qualitat______________________________________________ Fins a 4 punts
Del conjunt d’elements que integren el lot es valorarà amb la màxima puntuació aquells que en la
seva majoria presentin:
- major solidesa,
- major durabilitat,
- millors materials i acabats (considerant especialment materials testats per espais
sanitaris),
- i el seu comportament davant el foc.
En tots i cadascun dels anteriors apartats, es valorarà que el conjunt dels productes en la seva
totalitat o majoria hagin estat dissenyats aplicant criteris d’ecodisseny, com la incorporació de
matèries primes reciclades o sostenibles, l’eliminació de productes o substàncies tòxiques, la

durabilitat dels elements i la facilitat del reciclatge dels seus components. El compliment d’aquest
criteri es podrà verificar amb la presentació dels documents següents:
-Certificat UNE 150301, UNE-EN-ISO 14006 o equivalent amb la documentació
corresponent amb referència explícita al producte bàsic.
-Declaració jurada del fabricant d’aplicació d’un anàlisi de cicle de vida per a la millora
ambiental del producte bàsic segons UNE-EN-ISO 14040 i 14044 o equivalent.
-Certificat ecoetiqueta tipus I del producte bàsic (Etiqueta ecològica europea, Cisne Nórdico,
Ángel Azul o equivalent).

- LOT 11: ESPIROMETRE
- LOT 12: AUDIOMETRE
Per aquests lots es sol·licita presentar el producte per fer prova durant el període d’avaluació.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 65 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1 “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS: GRUP 1,
que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris inclosos) un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix. Pel cas
que el període addicional que ofereixi respecte dels diferents béns sigui diferent, es calcularà la
mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la puntuació en aquest ctiteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert

A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional de
més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de garantia addicional que
es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60 mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament de
l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que s’assignarà segons la
següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y)
x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major reducció del termini de
lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.

CRITERIS PODERABLES EN FUNCIÓ DE JUDICI DE VALORS (Fins a 35 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.5 “OFERTA CRITERIS JUDICI DE VALOR (GRUP 3)”, que es posa
a disposició dels licitadors.
Qualitat_____________________________________________ Fins a 12 punts
Millores tècniques de l´equip degudament justificades i que aportin valor a l´equip a avaluar com:
- LOT 11. Espiròmetre: Es valorarà que porti bateria recarregable (4 punts), xeringa de calibratge (4
punts) i boquilles amb filtre (4 punts).
- LOT 12. Audiòmetre. Es valorarà impressora externa (6 punts), fundes de transductors rebutjables
incloses (6 punts).
Funcionament aparell_________________________________ Fins a 12 punts
Ràpid i intuïtiu,
Diferents programes configurables
Autochecking
Pla de Formació addicional_____________________________ Fins a 4 punts
Es valorarà el contingut de la formació, tant del propi aparell com la utilització del manual de
l´operador, neteja, seguretat del pacient i qualsevol altre aspecte que es consideri adient i
necessari per a la formació del personal.
Aspectes ergonòmics_________________________________ Fins a 7 punts
Es valorarà el disseny, equip compacte de fàcil desplaçament i mobilitat.
Adaptabilitat a l’espai de sala d’exploracions.
També es valorarà autonomia sense connexió de més de 1 hora

- LOT 16: ELECTROBISTURÍ

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 65 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1 “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS: GRUP 1,
que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris inclosos) un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix. Pel cas
que el període addicional que ofereixi respecte dels diferents béns sigui diferent, es calcularà la
mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la puntuació en aquest ctiteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert
A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional de
més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de garantia addicional que
es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60 mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament de
l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.

Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que s’assignarà segons la
següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y)
x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major reducció del termini de
lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.
CRITERIS PODERABLES EN FUNCIÓ DE JUDICI DE VALORS (Fins a 35 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.6 “OFERTA CRITERIS JUDICI DE VALOR LOT 16”, que es posa a
disposició dels licitadors.
Qualitat_____________________________________________ Fins a 15 punts
Millores tècniques de l´equip degudament justificades i que aportin valor a l´equip a avaluar com:
- Peces de ma autoclavables (5 punts)
- Que porti suport mòbil (5 punts)
- Accessoris rebutjables universals(5 punts)
Funcionament aparell__________________________________ Fins a 15 punts
Ràpid i intuïtiu,compacte i manejable ( 5 punt)
Inclòs extractor de fum (5 punts)
Llapis o peça de ma addicional (5 punts)
Pla de Formació addicional______________________________Fins a 5 punts
Es valorarà el contingut de la formació, tant del propi aparell com la utilització del manual de
l´operador, neteja, seguretat del pacient i qualsevol altre aspecte que es consideri adient i
necessari per a la formació del personal.

-LOT 17: RENTADORA TERMODESINFECTADORA D’ ESCLOPS
-LOT 18: AUTOCLAU
-LOT 21: ARMARI SECADORA ENDOSCOPIS
Per aquests lots es sol·licita presentar el producte per fer prova durant el període d’avaluació.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 65 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1: “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS: GRUP 1”,
que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).

Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 41) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris inclosos) un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix. Pel cas
que el període addicional que ofereixi respecte dels diferents béns sigui diferent, es calcularà la
mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la puntuació en aquest criteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert
A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional de
més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de garantia addicional que
es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60 mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament de
l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que s’assignarà segons la
següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y)
x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major reducció del termini de
lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.

CRITERIS PODERABLES EN FUNCIÓ DE JUDICI DE VALORS (Fins a 35 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.7 “OFERTA CRITERIS JUDICI DE VALOR (GRUP 4)”, que es posa
a disposició dels licitadors.
Prestacions tècniques del equips ______________________ Fins a 8 punts
Millores tècniques de l´equip degudament justificades i que aportin valor a l´equip a avaluar com:
- Millores que aportin millores significatives en l’ús diari com maneig intuïtiu, ràpid, fàcil,
programable, etc. Segons fabricant (5 punts).
- Millores justificades adequadament en aspectes no inclosos en el plec tècnic i que es considerin
rellevants (3 punts).
Funcionament aparell ____ __________________________ Fins a 8 punts
Es valorarà els tipus de programes Mitja càrrega, eco etc i la disponibilitat de programa ràpid. En la
rentadora termodesinfectadora.
El consums pel seu funcionament siguin els menor possible.
En l’armari d’assecat d’endoscopis es valorarà la mínima manipulació per passar de rentadora a
armari, i la disposició de les connexions necessàries pels endoscopis de que disposa el centre.
Pla de Formació addicional ____________________________Fins a 4 punts
Per el personal de manteniment i els treballadors de la unitat.
Aspectes ergonòmics _________________________________ Fins a 5 punts
Equip compacte de fàcil manipulació
Adaptabilitat a l’espai de sala d’exploracions.
Avantatges ____________________________________________ Fins a 10 punts
Possibilitats d´ utilitzar fungibles universals en autoclau i rentadora.
Rentadora d´esclops amb racks extra per neteja de pinçaria.
Safates extra per armari d’assecat

-

LOT 19: ECOGRAFS

Per aquests lots es sol·licita presentar el producte per fer prova durant el període d’avaluació.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 65 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.1: “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS: GRUP 1”,
que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 51 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:

Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris inclosos) un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix. Pel cas
que el període addicional que ofereixi respecte dels diferents béns sigui diferent, es calcularà la
mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la puntuació en aquest criteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert
A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional de
més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de garantia addicional que
es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60 mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 4 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament de
l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que s’assignarà segons la
següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y)
x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major reducció del termini de
lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.
CRITERIS PODERABLES EN FUNCIÓ DE JUDICI DE VALORS (Fins a 35 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.8 “OFERTA CRITERIS JUDICI DE VALOR (LOT 19)”, que es posa
a disposició dels licitadors.
Qualitat_____________________________________________ Fins a 12 punts
Millores tècniques de l´equip degudament justificades i que aportin valor a l´equip a avaluar com:
1.- Qualitat de imatges. Es valorarà rang de freqüència de sondes més alt.

2.- Qualitat arquitectura de sistema. És valorarà arquitectura de sistema completament oberta i
estable tant per ampliacions de sofware i hadware tant actuals com futures.
3.- Es valorarà la data de sortida al mercat i l’any d’inici de fabricació de l’equip ofert, que no ha de
ser superior a dos anys.
4.- Possibilitat de poder utilitzar paper de impressora d´altres cases comercials.
5.- Connexió simultània de mes de 3 sondes. És valorarà Ports per sondes addicionals (a contar a
partir de la quarta).
Funcionament aparell_________________________________ Fins a 12 punts
1. - Ràpid i intuïtiu
2.- Zoom de magnificació d’imatge sense pèrdua de la resolució.
3.-Obtenció d’imatges. Possibilitat d’enviament imatges al servidor de manera automàtica i
possibilitat de seleccionar imatge a guardar.

Pla de Formació addicional _____________________________Fins a 4 punts
Es valorarà el contingut de la formació, tant del propi aparell com la utilització del manual de
l´operador, neteja, seguretat del pacient i qualsevol altre aspecte que es consideri adient i
necessari per a la formació del personal.
Aspectes ergonòmics_________________________________ Fins a 7 punts
Es valorarà el disseny, equip compacte de fàcil desplaçament i mobilitat.
Adaptabilitat a l’espai de sala d’exploracions.
També es valorarà autonomia sense connexió de més de 1 hora.

-

LOT 20: ELECTROBISTURI D´ARGÓ PER GASTROENTEROLOGIA

Per aquests lots es sol·licita presentar el producte per fer prova durant el període d’avaluació.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 75 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.2 “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS: LOT 20”,
que es posa a disposició dels licitadors.
Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. En el cas de què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Oferta econòmica ___________________________________ Fins a 50 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per l’empresa
Les ofertes que no comportin cap baixa respecte de l’import de la compra no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).

On:
Oferta: és la suma del preu de la compra de l’equip i del preu unitari dels fungibles,
multiplicat pels consums totals previstos durant la vigència del contracte (1 unitat anual x 2 anys de
garantia del contracte; i 15 unitats anuals de distribuïdors x 2 anys de garantia del contracte.
Ampliació del període de garantia_______________________ Fins a 10 punts
Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats (accessoris inclosos) un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix. Pel cas
que el període addicional que ofereixi respecte dels diferents béns sigui diferent, es calcularà la
mitjana aritmètica a efectes del càlcul de la puntuació en aquest criteri.
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:
Punts= (Període addicional ofert) x 5 / període addicional més ampli ofert
A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional de
més de 5 anys (60 mesos), no es valoraran. Per tant, el període màxim de garantia addicional que
es pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 5 anys (60 mesos).
Reducció Termini Lliurament ___________________________ Fins a 5 punts
L’empresa contractista resta obligada a donar compliment al termini màxim de lliurament de
l’equipament en trenta (30) dies naturals, des de la data de formalització del contracte.
El termini de lliurament inclou la instal·lació complerta i la prova d’acceptació realitzada.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 5 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació que s’assignarà segons la
següent fórmula:
Puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès el
licitador (y)
x 5 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a oferir una major reducció del termini de
lliurament.
1 setmana es considerarà el mínim període en aquest apartat.
Pedal que permeti el canvi de configuració de forma automàtica____Fins a 5 punts
La incorporació del pedal que permeti el canvi de configuració de forma automàtica implicarà
l’obtenció de la màxima puntuació en aquest apartat. Les ofertes que no disposin de l’anterior, no
obtindran cap puntuació en aquest apartat.
Programes específics per endoscòpia digestiva amb possibilitat de modificar els intervals
de tall, coagulació i efectes reproduïbles de hemostàsia als teixits
_________________________________________________________ Fins a 5 punts

La incorporació d’aquests programes amb les característiques exposades implicarà l’obtenció de la
màxima puntuació en aquest apartat. Les ofertes que no disposin de l’anterior, no obtindran cap
puntuació en aquest apartat.
CRITERIS PODERABLES EN FUNCIÓ DE JUDICI DE VALORS (Fins a 25 punts)
Caldrà completar l’Annex 2.9 “OFERTA CRITERIS JUDICI DE VALOR (LOT 20)”, que es posa
a disposició dels licitadors.
Prestacions tècniques del equips __________________________ Fins a 10 punts
Millores tècniques de l´equip degudament justificades i que aportin valor a l´equip a avaluar com:
- Potència de tall màxima de 200 W, Monitor de simetria amb control dinàmic Compatibilitat amb
mòdul addicional per hidrodisecció,
- Regulació del arc voltaic, potència i tensió.
- Flexibilitat en la comanda mínima de material fungible
Funcionament aparell_____________________________________ Fins a 5 punts
Ràpid i intuïtiu
Pla de Formació addicional ________________________________Fins a 2 punts
Es valorarà el contingut de la formació, tant del propi aparell com la utilització del manual de
l’operador, neteja, seguretat del pacient i qualsevol altre aspecte que es consideri adient i
necessari per a la formació del personal i els diferents professionals que l’utilitzin.
Aspectes ergonòmics ___________________________________ Fins a 3 punts
Equip compacte de fàcil desplaçament i mobilitat de l’equip. Adaptabilitat a l’espai de sala
d’exploracions.
Millores generals _______________________________________ Fins a 5 punts
Millores justificades adequadament en aspectes no inclosos en el plec tècnic i que es considerin
rellevants

10. Condicions particulars per l’execució del contracte.
Veure clàusula divuitena del plec de clàusules administratives.

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 20.07.2020

12. ACP aplicable al contracte? No.

13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 04/08/2020 23:59

b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 11.10 del plec de clàusules.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
No correspon.
c.2)Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No.
f) S’utilitzen les comandes electròniques: No.
g) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
h) S’utilitza el pagament electrònic: No.
i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No procedeix.
j) Criteris objectius de selecció dels candidats:
k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva
del nombre d’ofertes o solucions): No.

14. Obertura de proposicions
a) Entitat: CENTRE MQ REUS, SA.
b) Lloc: Oficines de GINSA, AIE
c) Data i hora: S’indicarà al perfil del contractant de l’entitat amb antelació suficient. Si el dia
d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

15. Despeses d'anunci
No correspon.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i Castellà.

17. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
b) Adreça: Via Laietana, nº14. CP 08003. Barcelona.
c) Termini per presentar recurs. 15 dies.

18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea: No.

Reus, 23 de juliol de 2020

