INFORME DE LA NECESSITAT PER AL SUBMINISTRAMENT DE
REACTIUS PER LA DETECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE MICROORGANISMES
PER PROBA RÀPIDA (DETECCIÓ D’ANTIGEN I PCR) PELS LABORATORIS
CLÍNICS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

CS/AH01/1101263557/22/AMUP

1. Justificació de la necessitat de contractació del subministrament de reactius
per la detecció i identificació de microorganismes per proba ràpida (detecció
d’antigen i PCR) pels Laboratoris Clínics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Les tècniques immunològiques per la detecció d’antígens i les tècniques d’amplificació
del genoma per PCR ens permeten detectar la presència de microorganismes o dels
seus fragments en mostres clíniques. El desenvolupament d’aquestes tècniques es va
iniciar per poder accelerar el temps de resposta en el diagnòstic microbiològic mirant
de

superar

els

inconvenients,

especialment

la

lentitud,

d’altres

tècniques

convencionals.
Són tècniques útils en cas que el microorganisme que es vol investigar creix lentament
o bé no creixi en els medis habituals de cultiu.
Des de fa anys, al Servei de Microbiologia es fa servir aquest tipus de tecnologia, i
suposa al voltant de 16.600 determinacions al any. En aquest concurs demanem els
reactius necessaris per detectar malalties gastrointestinals, respiratòries, parasitàries o
responsables de malaltia importada, en les que la seva utilitat està demostrada i amb
les que tenim bona experiència.
L’ expedient està dividit en 7 lots diferents necessaris pel diagnòstic de diferents
patologies:






LOT 1: detecció de Clostridioides difficile, adenovirus i rotavirus
LOT 2: detecció de Entamoeba histolytica
LOT 3: detecció de Cryptosporidium i Giardia lamblia
LOT 4: detecció de Plasmodium sp i P.falciparum específicament
LOT 5: detecció de virus Dengue (antigen NS1)
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LOT 6: detecció d’antigens de Legionella pneumophila i Streptococcus
pneumoniae
LOT 7: detecció d’antigens de Aspergillus i Cryptococcus neoformans

Les descripcions dels diferents reactius de cada lot estan especificades en el PLEC
DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS.

2. Admissió de variants.
No s’admeten variants en aquest concurs.

3. Durada del contracte.
La durada del contracte serà des de la seva adjudicació fins el 31 de desembre de
2024.
Per poder garantir la concurrència entre diversos operadors econòmics per una banda,
i motivant als licitadors fent que la contractació sigui més atractiva des de el punt de
vista econòmic, per altra, aquest contacte podrà ser prorrogat fins al 31 de desembre
de 2025.

4. Determinació del preu:
El preu unitari màxim dels productes seran els establers al següent quadre:

LOT
1
1
2
3
4
5
6

Descripció Article
detecció de Clostridioides
difficile, adenovirus i rotavirus
Adenovirus i Rotavirus: antigen
(ICF)-Femta
detecció de Entamoeba
histolytica
detecció de Cryptosporidium i
Giardia lamblia
detecció de Plasmodium sp i
P.falciparum específicament
detecció de virus Dengue
(antigen NS1)
Legionella pneumophila:
detecció d'antigen (Conc+ICF)-

Consum
previst/u

Preu/u
sense IVA

Import
sense IVA

3.100

8,9917 €

17.723,00 €

3.700

4,7900 €

27.874,27 €

500

2,9752 €

1.487,60 €

4.600

1,9172 €

8.819,12 €

110

3,0000 €

330,00 €

100

3,8017 €

380,17 €

1.300 10,5041 €

13.655,33 €
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Orina [Urgències]
Streptococcus pneumoniae:
detecció d'antigen (ICF)-Orina
2.800 10,5041 €
[Urgències]
Cryptococcus neoformans:
detecció d'antigen (ICF)-LCR
150 5,0000 €
[Urgències]
Aspergillus fumigatus: detecció
de galactomanà (ICF)-Rentat
150 5,0000 €
bronco-alveolar (BAL)
[Urgències]
IMPORT TOTAL SENSE IVA

6

7

7

29.411,48 €
750,00 €

750,00 €
101.180,97 €

L’import anual de la contractació serà de 101.180,97 €€ sense IVA. El preu unitari
màxim s’ha pres com a referència dels preus de sortida de la darrera licitació per a la
contractació d’aquest subministrament.
No obstant això, en tractar-se d’ un contracte amb aplicació de preus unitaris, l’ import
correspondrà únicament a la multiplicació dels mateixos per les unitats utilitzades. En
conseqüència, l’ import d’ aquest contracte pot oscil·lar en més o en menys, segons
les necessitats de l’ administració.
5. Import del contracte.
EXERCICIS
2022
2023
2024
2025 (prorroga)
TOTAL

TOTAL SENSE IVA
101.180,97 €
101.180,97 €
101.180,97 €
101.180,97 €
404.723,89 €

TOTAL AMB IVA
122.387,40 €
122.387,40 €
122.387,40 €
122.387,40 €
489.549,60 €

6. Revisió de preus.
No s’escau.

7. Tipus de facturació.
La facturació es realitzarà segons els albarans justificatius de material lliurat.
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8. Responsable del contracte.
La persona responsable del contracte del concurs serà el Dr. Ernesto Casis Saenz.

9. Constitució de garantia.
No es requereix, segons s’estableix a l’article 107 de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic.

10. Lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d’interessos.
Aquest expedient es compleixen els requisits legals per a la lluita contra la corrupció i
prevenció del conflictes d’interessos, d’acord amb el que disposa l’article 64 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de la Llei de Contractes del Sector Públic, totes les persones
que participen en l’expedient de contractació han estan informades i son quocients de
la obligació d’informar a l’òrgan de contractació del possibles conflictes de interessos
envers aquest procediment de licitació i que puguin influir en el resultat final de la
licitació de manera directa o indirecta.

Dr. Ernesto Casis Saenz
Director Laboratoris Clínics VH
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona, 3 de setembre de 2021
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