GUIA PER A LA PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DELS MODELS D’OFERTA TÈCNICA (SOBRE B) I
OFERTA ECONÒMICA (SOBRE C)

Mitjançant aquest document us expliquem com cal complimentar els formularis per a presentar-vos a
la licitació. Us recomanem que el llegiu atentament donat que, l’incompliment d’algun dels seus
extrems, encara que es tracti de simples defectes formals, pot comportar l’exclusió de la vostra
empresa a la licitació.
Les proposicions s’han de presentar mitjançant 3 sobres, el primer d’ells (sobre A) conté la
documentació administrativa i el seu contingut es detalla en el plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient i en el quadre de característiques del contracte. A més de la documentació
de la vostra empresa que s’indica en el plec, cal que empleneu i signeu els annexos identificats amb
la lletra “A” que corresponguin i els incorporeu dins el sobre indicat.
En el sobre B, haureu de presentar la documentació que fa referència als elements que es valoren
dins de l’apartat de “criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor”.
S’inclourà en primer lloc el document identificat com a Annex B, en el qual indicareu els articles/lots
als quals us presenteu i la identificació de la marca i model de cadascun d’ells.
A més de l’annex B, haureu d’incloure cadascuna de les fitxes tècniques dels articles ofertats,
degudament emplenades i signades pel representant de l’empresa.
Juntament amb aquests formularis, haureu de presentar la resta de documentació tècnica a que fan
referència el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.
En el sobre C, s’inclourà l’oferta econòmica i aquella altra documentació la valoració de la qual s’obté
mitjançant aplicació de criteris quantificables de forma automàtica. Aquesta oferta s’ha de presentar
exclusivament mitjançant l’Annex C.
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1 Com emplenar el formulari Annex B i les corresponents Fitxes tècniques del producte (oferta
tècnica)
Aquest formulari està preparat mitjançant un arxiu en format Microsoft Office Excel (*.xls), que conté
diversos fulls: el primer d’ells, identificat a la pestanya inferior com a Annex B, inclou la relació de tots
els productes i/o lots objecte de la licitació.
Els restants fulls d’aquest llibre d’excel, corresponen a les Fitxes tècniques de cadascun d’aquests
productes, on es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l’article, així a com totes
aquelles altres dades que els licitadors han d’informar i que seran objecte de valoració amb la seva
ponderació màxima i, si s’escau, aquelles altres dades que cal informar tot i no ser objecte de
valoració.
Per tal de facilitar-vos el desplaçament pels diferents fulls, des del full Annex B, quan cliqueu sobre
cadascun dels codis dels articles de la columna E d’aquest full, us traslladareu directament a la
corresponent fitxa tècnica.
Així mateix, des de les fitxes tècniques, si cliqueu la cel·la Anar al full Annex B, tornareu a aquest
primer full.
En aquest arxiu hi ha diversos camps que, tot i ser visibles, es troben bloquejats i que, per tant, no
podran ser modificats pels licitadors.
A més de les dades que es visualitzen, consten ocultes un conjunt de dades, necessàries per al
posterior tractament de les ofertes en les bases de dades del CatSalut; per aquest motiu, és
absolutament imprescindible que no modifiqueu, repiqueu o altereu l’arxiu, més enllà de les dades
que heu d’emplenar d’acord amb el que us indiquem a continuació.
1.1 Annex B

Els camps que haureu de complimentar són:
- les dades d’identificació de l’empresa,
- les columnes corresponents a la Marca/model de tots productes oferts.
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-

Lloc, data i nom i cognoms del representant de l’empresa.

Les cel·les corresponents a la identificació de Marca/model estan configurades per ser ampliades
automàticament en funció del contingut del text que s’hi introdueixi.
1.2 Fitxes tècniques
La fitxa tècnica de cada producte es troba identificada en la corresponent pestanya mitjançant el seu
“codi”, i en ella es detallen totes les dades que s’han d’informar.
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Els fulls estan preparats per llegir automàticament la informació les dades d’identificació de l’empresa
que haureu incorporat prèviament al full Annex B, i per tant, no serà necessari reproduir-les.
En la columna “Índex documental”, i per a cadascuna de les corresponents files, haureu
d’especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troba la
informació de les característiques tècniques del producte ofertat així com, si es requereix, el servei
tècnic i les condicions de manteniment ofertats (per exemple: catàleg del producte, pàg. XX del
document memòria tècnica, ....).
Les cel·les corresponents a l’índex documental estan configurades per ser ampliades automàticament
en funció del contingut del text que s’hi introdueixi. Tot i això, recordeu que no és un espai destinat a
incloure el contingut de la informació requerida, sinó que és l’índex del contingut de la proposta.
Cal recordar que per a les característiques tècniques o condicions de servei tècnic i/o manteniment en
que s’indica que són d’obligat compliment, el seu incompliment o la manca d’informació justificativa
del compliment en el contingut del sobre B és causa d’exclusió de la licitació pel que fa a l’article/lot
afectat.
Així mateix, pel que fa als apartats de “Servei tècnic” i de “Condicions de manteniment un cop
finalitzat el període de garantia”, quan per les característiques del producte no procedeixi la seva
valoració, haureu d’informar igualment a la fitxa tècnica la ubicació dins el sobre on es concreta la
informació requerida, a efectes de coneixement, tot i que no sigui posteriorment valorat el seu
contingut.

1.3 Presentació de l’oferta tècnica:
Una vegada complimentats els fitxers, haureu d’imprimir i signar un exemplar de cadascun dels
documents (annex B i les fitxes tècniques).
Aquests documents, juntament amb la restant documentació tècnica exigida en els plecs, s’inclourà
en el sobre B.
Així mateix, s’incorporarà una còpia del fitxer en suport digital (CD/DVD/USB), amb la denominació
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següent: “NOM EMPRESA E-XXX-14 annex B.xls”
Recordeu que cal conservar el format excel.

2 Com emplenar el formulari Annex C (oferta econòmica)
També forma part de la documentació de la licitació el fitxer indicat com a Annex C, que s’haurà de
presentar dins el sobre C, i que conté el preu i el termini de garantia.
És molt important que recordeu que cap d’aquestes dades no pot figurar en els altres sobres de
documentació (A i/o B), ja que això comporta l’exclusió de la licitació.
Aquest formulari està preparat mitjançant un fitxer en format Microsoft Office Excel (*.xls), que conté
tots els productes i/o lots objecte de la licitació.

Com en l’anterior, hi ha diversos camps que, tot i ser visibles, es troben bloquejats i que per tant, no
podran ser modificats pels licitadors. Per aquest motiu, és absolutament imprescindible que no
modifiqueu, repiqueu o altereu el fitxer, més enllà de les dades que heu d’emplenar d’acord amb el
que us indiquem a continuació.
Els camps que haureu de complimentar són:
-dades d’identificació de l’empresa,
-preu unitari (sense IVA) dels productes oferts,
-tipus d’IVA aplicable (sempre en números enters, sense percentatge, és a dir: 21 o 4, sense
especificar el símbol “%”)
-termini de garantia ofert (en anys)
El preu unitari ofert s’ha d’introduir sense punt de separació de milers i com a màxim amb dos
decimals, corresponents als cèntims d’euro.
Pel que fa als productes agrupats en un lot, els licitadors haureu d’indicar el seu preu unitari, ja que el
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total del lot és calculat automàticament pel full de càlcul (no és possible accedir a la cel·la de l’import
total del lot).
Per als productes que no estan integrats en un lot, no és necessària la introducció d’un total en funció
de les quantitats objecte de la licitació; aquest import tampoc sortirà reflectit en el model d’oferta.
Una vegada complimentat el fitxer, n’haureu d’imprimir i signar un exemplar.
En el sobre C, s’incorporarà únicament l’annex C en suport paper, i una còpia del mateix en suport
digital(CD/DVD/USB), amb la denominació següent: “NOM EMPRESA E-XXX-14 annex C.xls”
Recordeu que cal conservar el format excel.
Per últim, indicar-vos que en cas de discrepància entre les dades contingudes en el suport digital i en
els documents impresos, prevalen aquests darrers.
Tornem a insistir que qualsevol alteració dels fitxers, tant del seu contingut com del seu format, més
enllà de les dades que heu de complimentar, els fa del tot inservibles. Per tant, us agrairem que
davant qualsevol incidència, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Barcelona, febrer de 2017

Oficina de Contractacions
Divisió de Recursos Físics
Servei Català de la Salut
Tel. 93.403.85.85
concursos@catsalut.cat
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