MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MAMPARES
DESTINADES ALS NOUS EDIFICIS ANNEXOS A L'HOSPITAL DE GRANOLLERS I
L'HOSPITAL DE SABADELL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DEL SARS-COV-2 I A ALTRES
CENTRES DEL SISCAT.
EXPEDIENT SCS-2022-89
1. Necessitats a satisfer
En el marc de l’estratègia de resposta a la pandèmia del SARS-CoV-2, i per tal de dotar de
l’equipament necessari els nous edificis annexos a l’Hospital General de Granollers i Hospital de
Sabadell (Parc Taulí) (COVID) i l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre es fa indispensable l’adquisició
de mampares fixes i mòbils, que es detallen al plec de prescripcions tècniques, per un import
total de 102.169,98 €, IVA inclòs.
2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament de mampares destinades als nous edificis annexos
a l'Hospital de Granollers i l'Hospital de Sabadell en resposta a la pandèmia del SARS-CoV-2 i a
altres centres del SISCAT.
Codi CPV: 44212329-1 Mampares de seguretat
3. Existència de Lots
Ateses les característiques d’aquesta contractació, es considera adequada la seva divisió en
3 lots, segons la tipologia i funcionalitat dels diferents equips inclosos en la licitació i els
centres als que van destinats.
Lot Descripció
Codi CPV
Mampares destinades al nou edifici annex a l'Hospital
1
de Granollers.
44212329-1
Mampares destinades al nou edifici annex a l'Hospital
2
de Sabadell.
44212329-1
Mampares destinades a l'Hospital Comarcal de Móra
3
d'Ebre
44212329-1
Un mateix licitador podrà presentar als lots, per tal d’evitar la manca de subministrament per averia
o per qualsevol altre raó tècnica o personal:
☒ Si
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost de la licitació és el que es fa constar a continuació:
Valor estimat del contracte: 99.982,80 euros (sense IVA)
Pressupost base de licitació: 102.169,98 euros (IVA 21% inclòs)
Desglossament per lots:

Lot Descripció
Mampares destinades al nou edifici
1 annex a l'Hospital de Granollers.
Mampares destinades al nou edifici
2 annex a l'Hospital de Sabadell.
Mampares destinades a l'Hospital
3 Comarcal de Móra d'Ebre

Pressupost
base de
licitació

20%
Modificacions

Valor estimat
de contracte

30.360,00

6.072,00

36.432,00

47.364,00

9.472,80

56.836,80

6.714,00

--

6.714,00

5. Existència de crèdit
Partida pressupostària
D/620000101/4121/0000

Import
102.169,98 €

Exercici pressupostari
2022

Tramitació anticipada de l’expedient:
☒ Si
6. Preu del contracte
☒ Preu unitari
7. Termini d’execució i lloc de lliurament
El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos a comptar des de la seva signatura i en tot
cas, fins el 31 de desembre de 2022.
Lloc d’entrega:
LOT 1 Mampares Granollers:
Centre: Hospital General de Granollers
Avinguda Francesc Ribas s/n, 08402 Granollers (Barcelona)
Persona de contacte:
Cap d’infraestructures i manteniment: Jordi Aragon, jaragon@fphag.org
Coordinadora de recursos materials: Teresa Riu, triu@fphag.org
LOT 2 Mampares Parc Taulí:
Centre: Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (Hospital de Sabadell)
Parc del Taulí s/n, 08208 - Sabadell
Persona de contacte:
Mar Castiñeira: Tel. 937458310 Ext. 23009 / mcastineira@tauli.cat
LOT 3 Mampares Móra d’Ebre:
Centre: Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
C/ de Benet Messeguer, s/n
43740 Móra d’Ebre

Persona de contacte: Pilar Vernet Moya / 650 64 19 23 o 977401952 / pvernet@grupsagessa.com
8. Facturació i recepció
☒ Parcial
9. Pròrrogues i data d’inici
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Possibilitat de pròrroga de contracte:
☒ No
La data d’inici del contracte serà:
☒ L’endemà de la formalització del contracte.
10. Admissió de millores i/o variants:
• Admissió de Millores:
☒ No s’admeten
• Admissió de Variants:
☒ No s’admeten
11. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Procediment: obert simplificat, no harmonitzada
12. Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació
Únicament podran participar en aquest procediment de contractació els licitadors que estiguin
inscrits al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o al Registre oficial de licitadors i
empreses classificades (ROLECE), d’acord amb l’article 159.4.a de la LCSP.
• Solvència econòmica i financera:
- Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals.
En cas que no es desprengui del RELI o del ROLECE, l’empresa proposada com a adjudicatària
haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a requeriment de la Mesa de
contractacions mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponent al darrer exercici que
tingui l’obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està
inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit). Els
empresaris individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.
• Solvència tècnica:
- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, import acumulat, durant els
darrers tres anys, mínim del 50% del pressupost, IVA exclòs, del contracte, en
subministraments d’igual o similar naturalesa, que inclogui un mínim de dos subministraments.
- Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, disponibilitat de personal tècnic o
unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, per a l’execució del contracte, especialment els
encarregats del control de qualitat.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica a
requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels següents documents:
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- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, dels principals
subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates, acompanyada
dels corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import mínim requerit.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu
que acreditin la realització de la prestació.
- Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, descripció del personal tècnic o les
unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de què es disposa per a l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de qualitat.
13. Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques (90 punts):
1. Preu (fins a 60 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofertat per cada empresa licitadora. S’entendran
inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat
l’IVA)
Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

𝑃𝑣 = [ 1 − (

𝑂𝑣−𝑂𝑚
𝐼𝑙

1

) (𝑉𝑃) ] × 𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑣 = Oferta a valorar
𝑂𝑚 = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝑙 = Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1,5
P = Punts criteri econòmic: 60
2. Extensió garantia comercial (fins a 6 punts)
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia comercial oferts, és a dir, quan siguin superiors
al termini exigit en el quadre de característiques del contracte, d’acord amb el següent escalat:
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 2,5 anys i inferiors a 3 anys: 1 punt
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 3 anys i inferiors a 3,5 anys: 2 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 3,5 anys i inferiors a 4 anys: 3 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4 anys i inferiors a 4,5 anys: 4 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4,5 anys i inferiors a 5 anys: 5 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 5 anys: 6 punts
En l’oferta (annex C) es farà constar el termini de garantia total ofert (incloent el termini obligatori).
Pel que fa als lots integrats per diversos articles, els licitadors hauran d’oferir el mateix termini de
garantia per a tots els productes integrants del lot. En cas d’oferir terminis diferents, la valoració
s’efectuarà d’acord amb el termini més baix de tots ells.
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3. Termini de lliurament (fins a 5 punts)
El procediment de càlcul per a valorar el cost del servei de manteniment preventiu serà el següent:
V= PTLL × (Menor termini lliurament ofert/Termini de lliurament a valorar)
On:
V: valoració de l’oferta
PTLL: Punts pel menor termini de lliurament

4. Colors inclosos a l’oferta (fins a 3 punts)
El procediment de càlcul per a valorar els colors ofertats serà el següent:
V = PTC × (Quantitat de colors diferents oferts a valorar / Major quantitat de colors diferents oferts)
On:
V: valoració de l’oferta
PTC: Punts per la major quantitat de colors diferents oferts
5. Mínima ocupació de la mampara quan es troba plegada (fins a 6 punts)
Caldrà indicar la ocupació de la mampara quan es troba plegada en cm. S’adjunta el document
“Annex_CriteriMinimaOcupacioPlegada” on es poden veure un parell d’exemples del paràmetre
que es demana i que s’utilitzarà per l’avaluació d’aquest criteri.
El procediment de càlcul per a valorar la mínima ocupació de la mampara quan es troba plegada
serà el següent:
Lots 1 i 3: S’aplicarà la següent fórmula individualment per les referències 7819980900 i
7819981100:
V = 3 x (Menor ocupació de la mampara plegada oferta / Ocupació de la mampara plegada a
valorar)
On:
V = valoració de l’oferta
Posteriorment es sumaran les puntuacions obtingudes per les dos referències fins a un màxim de
6 punts.
Lot 2: S’aplicarà la següent fórmula:
V = 6 x (Menor ocupació de la mampara plegada oferta / Ocupació de la mampara plegada a
valorar)
On:
V = valoració de l’oferta
6. Preu dels diferents mètodes de subjecció (fins a 10 punts)
Indicar els preus demanats a l’annex C. El procediment de càlcul per a valorar el preu dels diferents
mètodes de subjecció serà el següent:
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Es sumaran tots els preus unitaris oferts i s’aplicarà la següent fórmula:
V = PTS x (Menor preu ofert / Preu a valorar)
On:
V = valoració de l’oferta
PTS= Punts pel menor preu dels mètodes de subjecció
Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
☒ No
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. Tots
els criteris de valoració, basats en una relació qualitat-preu, estan vinculats a l’objecte del contracte
i permeten mantenir condicions de competència efectiva.
14. Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes
Per a la determinació d’una oferta amb valors presumptament anormals o desproporcionats serà
d’aplicació el procediment regulat a la clàusula 15.4 del Plec de clàusules administratives
particulars.
15. Contingut de les proposicions
Sobre Únic:
- Declaració responsable degudament emplenada i signada digitalment.
- Emplenar el primer full del fitxer (annex B), i les fitxes tècniques corresponents a cadascun dels
lots oferts.
- Restant documentació que integra l’oferta tècnica, d’acord amb allò requerit a les fitxes tècniques
i al plec de prescripcions tècniques
- Fitxer d’Excel annex C.
16. Mostres
☒ No
17. Visita a les instal·lacions
☒ No
18. Reunió informativa
☒ No
19. Modificació del contracte
☒ Modificacions previstes:
S’ha estimat la possibilitat de que les unitats indicades als lots 1 i 2 puguin variar, donat que el pla
d’equipaments dels nous centres COVID als que van destinades les mampares s’ha elaborat
prèviament a tenir un projecte executiu definitiu de l’obra, i que per tant, calgui modificar les
dotacions previstes inicialment. El tipus de fixació de la mampara (a paret, terra, riell) també podria
variar. Es preveu la possibilitat de modificar la quantitat adjudicada en els lots 1 i 2 d’aquesta
licitació fins a un màxim d’un 20% per tal de fer front a aquesta eventualitat.
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D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de
carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta licitació podrà ser modificat o resolt per
l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.
20. Cessió
☒ Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
21. Subcontractació
☒ Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades obligacions essencials, no accessòries, i que hauran de ser executades directament
pel contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la
qualitat d’essencials que hagin d’efectuar-se directament pel contractista i, per tant, podran ser
subcontractades.
22. Revisió de preus:
☒ No
23. Termini de garantia
- Garantia legal (art.120 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries):
3 anys
- Garantia comercial d’acord amb la definició i contingut indicats al plec de prescripcions tècniques
(apartat T.1): 2 anys
24. Programa de treball
☒ No
25. Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal
☒ No
26. Identificació de les persones que intervenen al procediment
Vocals (2) de la unitat promotora que formaran part de la Mesa de Contractació: vocals les
senyores Núria Curriu i Pilar Muñoz, suplents les senyores Blanca Blázquez i Urgell Vila, tècnics
de la Divisió d’Inversions i Patrimoni.
Persona (1) que signarà l’informe de tècnic de valoració de les ofertes (Sobre B): Teresa Altadill,
tècnic de la Divisió d’Inversions i Patrimoni.
27. Responsable del contracte
El cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni.
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Ivan Planas i Miret
Sotsdirector

Martí Ballart i Torras
Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
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