Aquest quadre de característiques ha estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut
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Núm. de l’expedient: 4_CSA_2019
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
1.A.- OBJECTE DE L’ACORD MARC
L’objecte de l’Acord Marc és la selecció de l’empresa que podrà efectuar els corresponents al
subministrament de fórmules de nutrició enteral per al Consorci Sanitari de l’Anoia, d’acord amb les
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques.
S’escollirà un únic licitador PER LOT
La contractació inclou l’adquisició d’una pluralitat d’articles de forma successiva i per preu unitari,
sense que la quantia total estigui definida amb exactitud, per estar subordinats els lliuraments a les
necessitats del Consorci Sanitari de l’Anoia.

Codi CPV_ 33100000 Equipament mèdic
Naturalesa jurídica del contracte: subministrament
Compra innovadora:

NO

Divisió de l’objecte de l’Acord marc en lots:
Divisió en lots/sublots: SI
Obligatorietat de presentar oferta a la totalitat del lot
1.B- PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ DE L’ACORD MARC
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Acord marc únic proveïdor:

SI

Subjecte a regulació harmonitzada: SI
Presentació d’ofertes
mitjançant eina de sobre digital:
Subhasta electrònica:

Si
No

1.C.- DADES ECONÒMIQUES
1.C1. Determinació del preu de l’Acord marc
No es pot establir el pressupost de licitació de l’Acord marc atès que la quantia total de productes
requerida és estimada. No obstant, es poden establir els preus unitaris de la prestació objecte de
l’Acord marc, d’acord amb allò establert en l’Annex 2 del PCAP.

1.C2. Valor màxim estimat de l’Acord marc a efectes d’aplicació del procediment d’adjudicació:
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PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ (sense iva)

917.512,72

IMPORT ESTIMAT
MODIFICACIONS (sense iva )
IMPORT ESTIMAT PRÒRROGUES
(sense iva)

----

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC) (sense IVA)

-----

917.512,72

El mètode aplicat pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha obtingut d’acord amb els criteris establerts a
l’article 101 de la LCSP. En concret i per la tramitació d’aquest contracte, el valor estimat del contracte s’ha
calculat tenint en compte els preus actuals del mercat, el volum dels contractes successius similars
adjudicats pel CSA, els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, en concret els
costos laborals derivats dels convenis col·lectius d’aplicació i les despeses generals d’estructura i el
benefici industrial.

1.D.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La reserva de crèdit es preveu en la contractació basada de l’Acord marc d’acord amb allò previst en
l’apartat 3.B del quadre de característiques.

1.E.- DURADA DE L’ACORD MARC
Data d’inici estimada:

1 de juliol de 2020

Terminis Parcials

NO

Pròrrogues:

NO

Durada de l’Acord marc prevista:4 anys

1.F.- VARIANTS EN L’ACORD MARC
Admissió de Variants en l’Acord marc:
NO

1.G.- GARANTIA PROVISIONAL EN L’ACORD MARC
Procedeix constituir garantia provisional en l’Acord marc:
NO

1.H.- GARANTIA DEFINITIVA
Procedeix constituir Garantia Definitiva en l’Acord marc:

NO
conforme amb l’article 107.1 de la LCSP: S’eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de
constituir garantia, al tractar-se de bens consumibles els quals el lliurament i recepció s’efectuarà
abans del pagament del preu
La garantia definitiva es prestarà pels mitjans previstos a la clàusula 16 del PCAP.

1.I. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA
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Procedeix constituir Garantia Complementària:
NO
1.J.- TERMINI DE GARANTIA
Procedeix definir Termini de Garantia:
NO

1.K.- MOSTRES
Procedeix lliurar MOSTRES: SI
En cas afirmatiu:
Productes o materials per als quals s’han de subministrar mostres: Els que estableix l’albarà de mostres
Annex 2 PPT
Lloc de lliurament de les mostres: C/Lecco s/n 08700 Igualada
Número d’unitats de producte o material a lliurar: Els que estableix l’albarà de mostres Annex 2 PPT
Identificació de mostres: Amb una còpia de l’Albarà de mostres Annex 2 PPT, signat i validat, juntament
amb el paquet de la/es mostra/es.
Presentació de mostres obligatòria amb les ofertes
IMPORTANT: Per a poder avaluar correctament aquest producte és necessari i imprescindible la
presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de
convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc
a l’exclusió del licitador de la present contractació. Les mostres han d’anar correctament identificades per
a la seva correcta valoració (tot indicant per a quin article és cadascuna de les mostres). Les mostres, un
cop adjudicat i formalitzat el contracte, no es retornaran.
S’haurà de presentar obligatòriament la fitxa tècnica dels productes o materials que s’enviïn com a
mostra. La no presentació d’aquest document donarà lloc a l’exclusió del licitador per manca d’informació
per a poder dur a terme correctament la valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos a
l’apartat N del quadre de característiques.

1.L MODIFICACIÓNS PREVISTES DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS EN
L’ACORD MARC
Modificació del contracte prevista
NO
1.M OBLIGACIONS ESSENCIALS DE L’ACORD MARC
Es consideren obligacions essencials de l’Acord marc i dels contractes basats, les següents:
•
•

Les condicions especials d’execució previstes en l’apartat 3.H del quadre de
característiques.
Es consideraran obligacions essencials el trencament d’estoc en més de dos ocasions durant
l’execució del contracte o el trencament d’estocs superior, en més de 15 dies naturals.
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El seu incompliment podrà donar lloc a una causa de resolució de les previstes a la clàusula 39 del
PCAP.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE L’ACORD MARC

2.A. RÈGIM DE PUBLICITAT DE L’ACORD MARC I UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS
Tota la informació relativa a la publicitat i a la utilització de mitjans electrònics es troba publicada al
Perfil del contractant del CSA a través del següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil
2.B.- DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN ELS SOBRES
La presentació de proposicions i el contingut dels sobres es regirà per l’establert a les clàusules 12 i 13
del PCAP i en aquest apartat.
Contingut del sobre A (Documentació general)
a) Annex 1 del PCAP_Declaració responsable.
b) Annex 5 del PCAP._Document europeu únic de contractació (DEUC).
El Document europeu únic de contractació s’haurà d’omplir d’acord amb les instruccions que figuren en
l’Annex I del Reglament (UE) nº 2016/7 de la Comissió europea, de 5 de gener de 2016 i les que clàusula
13 del PCAP.

Contingut del sobre B de Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica

a)
b)
c)
d)

Annex 2 PPT_ Fitxa de composició
Annex 3 PPT_ Albarà de mostres
Annex 2 del PCAP_ Oferta Econòmica
Fitxes tècniques dels productes (en format pdf) que es presentin com a mostres, en el cas d’exigirse la presentació de mostres d’acord amb l’apartat 1.N del quadre de característiques.

La inclusió d’aspectes tècnics subjectes a criteris quantificables automàticament dins l’oferta del sobre
A (que inclou aspectes subjectes a valoració sota un judici de valor), suposarà l’exclusió automàtica del
licitador en el procediment, i en conseqüència ja no s’obrirà l’oberta del (sobre B)

2.C. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESERIAL EXIGIDA ALS LICITADORS
Es obligatòria la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o que figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea:
NO

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
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Per Lot

Volum anual de negocis en l’àmbit del 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:
o

LOT

Import igual o superior als imports detallats a continuació per lot

FÓRMULES ORALS
Fórmules energètiques v.o

Dieta adult polimèrica,
normoproteica, de molt alta densitat
energètica (2 Kcal/ml) sense fibra,
saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

4.611,75

1

Fórmules energètiques v.o

Dieta adult polimèrica,
normoproteica, de molt alta densitat
energètica (2 Kcal/ml) sense fibra,
saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

37.016,85

2

Fórmules hiperproteiques v.o

Dieta adult polimèrica, hiperproteica
(> 25%, hipercalòrica sense fibra,
saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

4.261,00

2

Fórmules hiperproteiques v.o

Dieta adult polimèrica, hiperproteica
(> 25%, hipercalòrica sense fibra,
saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

8.648,20

Fórmules hiperproteiques v.o

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica amb
fibra, saboritzada. Envàs 200 - 250
ml.

817,30

Fórmules hiperproteiques v.o

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica amb
fibra, saboritzada. Envàs 200 - 250
ml.

2.833,20

1

3

3

4

Fórmules específiques v.o

4

Fórmules específiques v.o

5

Fórmules específiques v.o

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, normocalòrica amb
fibra, per a pacients
hiperglucèmics, saboritzada. Envàs
200 - 250 ml.
Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, normocalòrica amb
fibra, per a pacients
hiperglucèmics, saboritzada. Envàs
200 - 250 ml.
Dieta adult polimèrica,
normoproteica, hipercalòrica amb
fibra, baixa en potassi, per a
pacients en diàlisi, saboritzada.
Envàs 200 - 250 ml.

3.062,00

7.203,90

6.684,00
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5

Fórmules específiques v.o

6

Fórmules específiques v.o

6

Fórmules específiques v.o

7

7

Dieta adult polimèrica,
normoproteica, hipercalòrica amb
fibra, baixa en potassi, per a
pacients en diàlisi, saboritzada.
Envàs 200 - 250 ml.
Dieta adult polimèrica, hipoproteica,
hipercalòrica, baixa en potassi, amb
fibra, per a pacients amb IR
prediàlisi, saboritzada. Envàs 200 250 ml.
Dieta adult polimèrica, hipoproteica,
hipercalòrica, baixa en potassi, amb
fibra, per a pacients amb IR
prediàlisi, saboritzada. Envàs 200 250 ml.

7.437,40

4.552,00

6.063,90

Fórmules específiques v.o

Dieta adult oligomèrica,
normoproteica, normocalòrica
sense fibra, saboritzada. Envàs 200
- 250 ml.

2.405,00

Fórmules específiques v.o

Dieta adult oligomèrica,
normoproteica, normocalòrica
sense fibra, saboritzada. Envàs 200
- 250 ml.

2.691,90

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica,
enriquida amb arginina,nucleòtids i
ω3, amb fibra,per a pacients amb
estrés metabòlic o quirúrgics,
saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.
Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica,
enriquida amb arginina,nucleòtids i
ω3, amb fibra,per a pacients amb
estrés metabòlic o quirúrgics,
saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

8

Fórmules específiques v.o.:

8

Fórmules específiques v.o.:

9

Fórmules específiques v.o.:

Dieta adult polimèrica,
normoproteica, normocalòrica, per
a hepatopatia en pols. Sobres 100 g.

2.284,00

9

Fórmules específiques v.o.:

Dieta adult polimèrica,
normoproteica, normocalòrica, per
a hepatopatia en pols. Sobres 100 g.

1.045,50

Fórmules específiques v.o.:

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipocalòrica sense
fibra, per a obesitat, saboritzada, en
pols. Sobres 50 g.

310,80

Fórmules específiques v.o.:

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipocalòrica sense
fibra, per a obesitat, saboritzada, en
pols. Sobres 50 g.

0,00

Fórmules específiques v.o.:

Dieta adult polimèrica,
normoproteica, normocalòrica, rica
en TGF-β2 i 25 % del contingut en
greixos en MCT per a pacients amb
malaltia inflamatòria intestinal, en

306,00

10

10

11

462,00

1.339,20
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pols. Pot 400 g.

11

12

12

Fórmules específiques v.o.:

Dieta adult polimèrica,
normoproteica, normocalòrica, rica
en TGF-β2 i 25 % del contingut en
greixos en MCT per a pacients amb
malaltia inflamatòria intestinal, en
pols. Pot 400 g.

918,00

Fòrmules textura modificada

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica, amb
fibra, de textura mel, saboritzada.
Envàs 200 - 250 ml

787,60

Fòrmules textura modificada

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica, amb
fibra, de textura mel, saboritzada.
Envàs 200 - 250 ml

15.485,90

13

Fòrmules textura modificada

13

Fòrmules textura modificada

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica amb
fibra, per a pacients hiperglicèmics,
de textura mel, saboritzada. Envàs
200 - 250 ml
Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica amb
fibra, per a pacients hiperglicèmics,
de textura mel, saboritzada. Envàs
200 - 250 ml

540,00

2.232,00

Fòrmules textura modificada

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica sense
fibra, de textura crema o puding,
saboritzada. Envàs 125 - 150 g.

5.245,20

Fòrmules textura modificada

Dieta adult polimèrica,
hiperproteica, hipercalòrica amb
fibra soluble, per a pacients
hiperglicèmics, de textura crema o
puding, saboritzada. Envàs 125 g.

8.007,30

16

Mòduls

Dieta líquida sense lípids i sense
fibra, per a pacients amb cirurgia
programada, saboritzada. Envàs
200 - 250 ml.

17

Mòduls

Mòdul de proteïna sencera en pols.
Envàs 225 - 400 g,

2.547,20

17

Mòduls

Mòdul de proteïna sencera en pols.
Envàs 225 - 400 g,

3.223,80

18

Mòduls

Mòdul de triglicèrids de cadena
mitjana. Envàs 500 ml.

14

15

196,80

104,00
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19

Mòduls

Mòdul d'arginina en pols. Sobres 7
g.

1.862,30

19

Mòduls

Mòdul d'arginina en pols. Sobres 7
g.

6.075,30

20

Mòduls

Modul espessidor de 1a generació
en pols. Envàs 225 - 400 g.

2.098,80

20

Mòduls

Modul espessidor de 1a generació
en pols. Envàs 225 - 400 g.

41.055,30

Mòduls

Mòdul espessidor de 2a generació ,
amb maltodextrina i goma xantana,
resistent a l'amilasa, instantani per
a líquids, en pols. Envàs 150 - 400 g.

186,00

Mòduls

Mòdul espessidor de 2a generació ,
amb maltodextrina i goma xantana,
resistent a l'amilasa, instantani per
a líquids, en pols. Envàs 150 - 400 g.

1.920,00

21

21

Dieta pediàtrica polimèrica,
normoproteica, normocalòrica amb
fibra soluble, per a nens des del
naixement fins els 9 Kg. Envàs <
200 ml.
Dieta pediàtrica polimèrica,
normoproteica, normocalòrica amb
fibra soluble, per a nens des del
naixement fins els 9 Kg. Envàs <
200 ml.

22

Fórmules pediàtriques

22

Fórmules pediàtriques

23

Fórmules pediàtriques

Dieta pediàtrica polimèrica ,
normoproteica, hipercalòrica sense
fibra, saboritzada. Envàs < 250 ml.

75,00

23

Fórmules pediàtriques

Dieta pediàtrica polimèrica ,
normoproteica, hipercalòrica sense
fibra, saboritzada. Envàs < 250 ml.

390,00

Fórmules pediàtriques

Dieta pediàtrica polimèrica,
normoproteica, hipercalòrica amb
fibra, enriquida amb MCT i ω3,
saboritzada, en pols. Sobres 32,5 g.

6.830,00

Fórmules pediàtriques

Dieta pediàtrica polimèrica,
normoproteica, hipercalòrica amb
fibra, enriquida amb MCT i ω3,
saboritzada, en pols. Sobres 32,5 g.

10.855,00

24

24

FÓRMULES PER SONDA

57,00

180,00
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25 Fórmules estàndard sonda

Dieta adult polimèrica, normoproteica,
normocalòrica sense fibra. Envàs 500 ml.

74,00

25 Fórmules estàndard sonda

Dieta adult polimèrica, normoproteica,
normocalòrica sense fibra. Envàs 500 ml.

772,20

26 Fórmules estàndard sonda

Dieta adult polimèrica, normoproteica,
normocalòrica amb fibra. Envàs 500 ml.

149,76

26 Fórmules estàndard sonda

Dieta adult polimèrica, normoproteica,
normocalòrica amb fibra. Envàs 500 ml.

1.157,46

27 Fórmules hipercalòriques

Dieta adult polimèrica, normoproteica,
hipercalòrica sense fibra. Envàs 500 ml.

94,00

27 Fórmules hipercalòriques

Dieta adult polimèrica, normoproteica,
hipercalòrica sense fibra. Envàs 500 ml.

705,60

28 Fórmules hiperproteiques

Dieta adult polimèrica, hiperproteica,
hipercalòrica amb fibra. Envàs 500 ml.

1.791,80

28 Fórmules hiperproteiques

Dieta adult polimèrica, hiperproteica,
hipercalòrica amb fibra. Envàs 500 ml.

5.510,40

29 Fórmules hiperproteiques

Dieta adult polimèrica, hiperproteica,
moderadament hipercalòrica amb fibra 100%
soluble, saboritzada. Envàs 500 ml.

3.426,00

29 Fórmules hiperproteiques

Dieta adult polimèrica, hiperproteica,
moderadament hipercalòrica amb fibra 100%
soluble, saboritzada. Envàs 500 ml.

1.183,40

30 Fórmules específiques

Dieta adult polimèrica, hiperproteica,
hipercalòrica amb fibra per a pacients
hiperglucèmics. Envàs 500 ml.

1.981,00

30 Fórmules específiques

Dieta adult polimèrica, hiperproteica,
hipercalòrica amb fibra per a pacients
hiperglucèmics. Envàs 500 ml.

6.091,20

31 Fórmules específiques

Dieta adult oligomèrica, hiperproteica ,
hipercalòrica sense fibra, per a pacients amb
alteracions de l'absorció o digestió. Envàs
500 ml.

553,50
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32 Fórmules específiques

Dieta adult oligomèrica, molt hiperproteica (>
30%) , hipercalòrica sense fibra, per a
pacients amb necessitats proteiques i
calòriques elevades. Envàs 500 ml.

600,00

33 Fórmules específiques

Dieta adult polimèrica, hiperproteica
normocalòrica, enriquida amb
arginina,nucleòtids i ω3, per a pacients amb
alt estrés metabòlic i quirúrgic. Envàs 500 ml.

1.659,00

34 Fórmules específiques

Dieta adult polimèrica, normoproteica,
hipercalòrica, amb elevat contingut en greix
per a pacients amb ventilació mecànica.
Envàs 500 ml.

495,00

La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera:
•

Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte: declaració responsable acreditativa.

En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic ha
d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat
que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
Igualment, es reconeixen plens efectes jurídics a les inscripcions de les empreses al Registre electrònic
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya per acreditar les seves condicions de solvència
econòmica, financera, tècnica i professional.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:

Per Lot
Relació dels principals subministraments efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys indicant el seu import,
dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per una declaració
de l’empresari.
S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat dels serveis o subministraments, l’any de més execució
sigui igual o superior al 70 per cent del valor estimat del contracte

2.D.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC
La valoració de les proposicions presentades pels licitadors es durà a terme d’acord amb els criteris i
les puntuacions que es detallen en l’Annex 6 d’aquest PPT.
Se seleccionarà per a formar part de l’Acord marc l’oferta que obtingui una millor puntuació. En cas que
l’Acord marc es divideixi en lots/sublots segons l’apartat 1.A del quadre de característiques, se
seleccionarà, per cada lot/sublot, l’oferta que obtingui una millor puntuació.
Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses les proposicions econòmiques de les
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quals superin els preus unitaris màxims establerts a l’Annex 2 del PCAP.
La determinació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats es durà a terme d’acord amb
els següents criteris, i produirà els efectes previstos a la Clàusula dissetena del PCAP:
A) En relació al preu ofertat (en cas que s’inclogui com a criteri d’adjudicació);
L’oferta quantificable de forma automàtica que sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les
ofertes de tots els licitadors.
B) En relació a d’altres elements essencials de la licitació: No s’estableixen
Es considera un paràmetre objectiu per a apreciar que les proposicions no poden ser complertes, com
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d’un preu inferior als
costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent.

2.E. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN CAS D’HAVER ESTAT SELECCIONAT PER A CELEBRAR
L’ACORD MARC
A més de la documentació requerida en la clàusula 12 del PCAP, les empreses que hagin estat
seleccionades per a celebrar l’Acord marc hauran de presentar la següent documentació:´
No s’estableix
2.F. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

President:
Alba Alsina Cap de Control de Gestió Econòmica del CSA
Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del CSA
Representant de l’Assessoria Jurídica:
Anna Esplà. Responsable de l’Àrea Jurídica del CSA
Substitut/a: Lletrat de l’Assessoria Jurídica del SCS
Representant del Control Intern:
Meritxell Bross Directora Econòmic-Financera del CSA
Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del CSA
Secretari/a:
Núria Marimon Membre de l’Àrea Jurídica del CSA
Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del CSA
El/ la secretari/ària de la Mesa de contractació, actuarà amb veu però sense vot.
Pel que fa a les notificacions i comunicacions en la tramitació de la licitació, aquestes es realitzarem per
l’eina e-NOTUM de la Generalitat de Catalunya.

2.G.- CONSULTES RELACIONADES AMB L’EXPEDIENT
Les persones interessades en el procediment de licitació poden dirigir-se a l’òrgan de contractació per
sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació que trobaran en el següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil
Les consultes s’hauran de realitzar exclusivament per escrit a través de l’adreça de correu electrònic:
contractacio@csa.cat
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L’òrgan de contractació recollirà tots els dubtes i consultes formulades segons el procediment descrit al
paràgraf anterior i facilitarà al informació sol·licitada almenys 5 dies abans de la data límit fixada per la
presentació de les ofertes.
Els licitadors hauran de remetre a l’òrgan de contractació les consultes i/o aclariments amb una antelació
mínima de 10 dies a la data límit fixada per a la presentació de les ofertes.

2.H. PROCEDIMENT
(COMANDES)

D’ADJUDICACIÓ

I

CONTRACTES

BASATS

EN

L’ACORD

MARC

Els contractes basats en l’Acord marc s’adjudicaran sense licitació posterior, ja que tots els termes dels
contractes basats es troben definits en aquest quadre de característiques i en el PCAP de l’Acord marc.
Tots els contractes basats en l’Acord marc s’adjudicaran a l’empresa que hagi resultat adjudicatària de
l’Acord marc, sense necessitat de nou procediment de licitació.
Si l’Acord marc es divideix en lots/sublots segons l’apartat 1.A del quadre de característiques, tots
els contractes derivats corresponents a cada lot/sublot s’adjudicaran a l’empresa que hagi resultat
adjudicatària del lot/sublot. Els contractes basats en l’Acord marc es formalitzaran mitjançant la
comanda.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
3.A OBJECTE DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
L’objecte dels contractes basats en l’Acord marc és el que es descriu en l’apartat 1.A del quadre de
característiques.

3.B DADES ECONÒMIQUES DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
3.B1. Preu dels contractes basats en l’Acord marc:
El preu del contracte basat és el corresponent al preu unitari adjudicat a l’Acord Marc, d’acord amb el
preu ofert per l’adjudicatari, i que s’indicaran en la comanda.
3.B2. Tipus de facturació
La facturació es realitzarà per productes efectivament lliurats, i amb el vist i plau del CSA.
3. B3. Existència de crèdit per a la celebració dels contractes basats en l’Acord marc.

L’existència de crèdit per al conjunt de contractes basats en l’Acord marc que se celebraran s’acredita
a continuació.
Partida Pressupostària: 221.0004
Expedient d’abast plurianual: SI
Distribució de les Anualitats (si procedeix):
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ANY

MESOS

IMPORT

IVA 10%

TOTAL

2020
2021
2022
2023

6
12
12
12

2024

6

114.689,09
229.378,18
229.378,18
229.378,18
114.689,09

11.468,90
22.937,81
22.937,81
22.937,81
11.468,90

126.157,99
252.315,99
252.315,99
252.315,99
126.157,99

Despesa anticipada:

NO
3.C DURADA DELS CONTRACTES BASATS EN L’ÀCORD MARC I TERMINI DE LLIURAMENT
La durada dels contractes basats en l’Acord marc serà la corresponent al termini total d’entrega
establert en cada comanda d’acord amb els terminis fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques.

3.D VARIANTS EN ELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC

No s’admeten variants en els contractes basats en l’Acord marc.
3.E SUBCONTRACTACIÓ EN ELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
Procedeix la subcontractació:
SI
3.F REVISIÓ DE PREUS EN ELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
Procedeix revisió de Preus:
NO
3.G PROGRAMA DE TREBALL
NO

3.H. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DE L’ACORD MARC I
DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics següents:

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al
servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments
contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i
d’integritat que formen part de la relació contractual.
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2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís
una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho
en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea
2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic,
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici
d’altres penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la
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imatge.
Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmits
procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte han de realitzarse tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots.
Obligacions relatives a la protecció de les dades
1. Finalitat a la que poden destinar les dades personals el CSA cedeix al contractista: no aplica
2. El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, citada a continuació, i la respectaran en tots i cadascun
dels seus termes:
-

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones i altre
normativa d'aplicació

-

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals

3.I RÈGIM DE PENALITATS DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD
MARC
A continuació, es detallen les penalitats que es podran imposar al contractista en el supòsits
d’incompliment següents:
•

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, el CSA podrà optar, per la imposició de la penalitat
següent: 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

•

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució establertes en l’apartat 3.H del quadre de característiques, es podrà acordar la imposició
de la penalitat següent: 5% del preu del contracte.

•

En cas d’infracció de les condicions relatives a la subcontractació, establertes en la clàusula 34 del
PCAP i en l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació
de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, pot donar lloc a la imposició de la penalitat
següent: 50% de l’import del subcontracte.

•

En cas d’incompliment de les obligacions previstes a la clàusula 29 de PCAP (relativa a altres
obligacions del contractista) es podrà acordar la imposició de la penalitat següent: 5% del preu del
contracte.

•

En cas d’incompliment de les obligacions essencials previstes en l’apartat 1.M del quadre de
característiques, es podrà acordar la imposició de la penalitat següent: 5% del preu del contracte.

•

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix
la clàusula 30.2 del PCAP, l’incompliment lleu suposarà una penalització de fins a un màxim del 2%
del preu del contracte. En cas d’incompliment greu, l’òrgan de contractació podrà optar per imposar
una penalització de fins a un màxim del 10% del pressupost del contracte o bé resoldre’l.

•

En cas d’incompliment de les obligacions tècniques detallades en el Plec de Prescripcions tècniques
(en endavant PPT), l’òrgan de contractació podrà optar per imposar les penalitzacions previstes en el
PPT, quan aquestes s’estableixin.

3.J RESPONSABLE DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
El responsable dels contractes basats en l’Acord marc serà: el Sr. Daniel Ferrandez Director del
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servei de Farmàcia.
3.K PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones
físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”), l’informem
que:
•

El responsable del tractament de les seves dades és el Consorci Sanitari de l’Anoia (en endavant
“CSA”), amb CIF Q0801091J, i domicili a Igualada, Avinguda Catalunya., núm. 11, 08700 Pot contactar
amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic:
proteciodades@csa.cat

•

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest
procediment de licitació pública el CSA i d’informar-vos de totes aquelles novetats institucionals que
puguin ser del vostre interès, de conformitat a l’establert de al article 6 del Reglament, i la corresponent
normativa de desenvolupament. Únicament li demanarem aquelles dades que siguin necessàries per al
desenvolupament del procediment de licitació i la seva posterior adjudicació.

•

Li recordem l’obligació de tenir el consentiment de totes les persones de les que ens cedeixi les seves
dades en el marc d’aquest procediment de licitació.

•

Les seves dades es tractaran per part dels professionals del CSA, sotmesos al deure de confidencialitat,
així mateix podran ser cedides a l’Administració, sempre que una norma de rang legal ho autoritzi.

•

Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades o, si és el cas, sol·licitar
la seva supressió, així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a
determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic
proteciodades@csa.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació del CSA que consideri que vulnera
els seus drets.

•

Quan arran d'aquesta contractació sigui necessari el tractament de dades de caràcter personal per part
de l’adjudicatari, cedint el CSA dades de caràcter personal a l’adjudicatari, aquest accés tindrà la
consideració d'accés a les dades per compte de tercers en condició d'encarregat de tractament, de
conformitat amb el que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades, o altre normativa
d'aplicació. A aquest efecte, l'adjudicatari només tractarà les dades de conformitat amb les instruccions
del CSA i no les aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent al que constitueix l'objecte del contracte. A més,
l'adjudicatari haurà de subscriure el contracte regulador de l'encàrrec de tractament de dades personals.

