Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 21/116

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

CONTRACTE

RELATIU

AL

SUBMINISTRAMENT

DE

SUTURES

MECÀNIQUES I PINCES PER LAPAROSCÒPIA AMB TECNOLOGIA BIPOLAR AMB TALL AMB
DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

EXPEDIENT.- OBE 21/116

1.

NECESSITATS A SATISFER

Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestació de
serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Per a dur a terme aquesta missió, la FGS tracta un gran nombre de ciutadans, beneficiaris últims de la
Fundació, per tant, la FGS necessita satisfer el subministrament de sutures mecàniques i pinces per
laparoscòpia amb tecnologia bipolar amb tall.

Una sutura mecànica és un instrument quirúrgic emprat per cosir els teixits amb grapes de manera que
les sutures es realitzen més ràpid que de forma manual, més hermètiques i amb menys contaminació de
les ferides, pel contingut de les vísceres. S’utilitza en determinats procediments quirúrgics, sobretot en
cirurgia digestiva, cardíaca i vascular.

La incorporació de tecnologia, tant d’elements fungibles com d’equips, dins de l’àmbit de la cirurgia ha
anat en benefici dels procediments quirúrgics, sent més eficients i disminuint a la vegada els efectes
adversos d’aquest. És per això que dins de la present licitació, i amb l’objectiu de millorar els
procediments quirúrgics així com tractar al pacient de la millor manera i la més eficaç, incloem la
necessitat de disposar d’un arc quirúrgic, un mànec electrònic i una taula quirúrgica per al Servei de
Cirurgia amb les màximes prestacions disponibles al mercat.

Addicionalment, la FGS necessita realitzar processos quirúrgics basats en la tècnica de la laparoscòpia
que permet, en substitució del tractament quirúrgic habitual, la invasió mínima en el pacient. Aquesta
tècnica permet reduir els temps de recuperació i minimitzar el dolor postoperatori. Per aquest motiu es
requereix d’un sistema integral d’imatge, energia i visió del procés laparoscòpic.
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Com a conclusió, atès que la necessitat última és disminuir les possibles complicacions que poden sorgir
tant durant com després d’un procés quirúrgic, així com que el pacient tingui una recuperació postoperatòria ràpida (reduint el temps de recuperació i reduint la possible contaminació de les ferides) i eficaç
i minimitzar el dolor postoperatori, es considera, com a mínim, que el contracte inclogui el següent;

1)

Subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia amb tecnologia bipolar amb
tall;

2)

L’equipament en cessió corresponent per assolir la necessitat establerta i que, en concret, es
tracta:
-

Sistema de radiologia en arc en C amb les característiques descrites del Plec de
Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).

-

Mànec electrònic endograpadora amb les característiques descrites del PPT.

-

Taula quirúrgica amb les característiques descrites del PPT.

-

Dos generadors.

-

Torre per laparoscòpia amb les característiques descrites del PPT.

3)

Formació del personal que requereix aquest contracte.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre la seva satisfacció, és per això que, en el
present cas, l’objecte és aconseguir el subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia
amb tecnologia bipolar amb tall per poder dur a terme un correcte tractament assistencial i/o quirúrgic
dels pacients que assisteixen al centre.

En concret, com que es tracta disminuir les possibles complicacions que poden sorgir tant durant com
després d’un procés quirúrgic, així com que el pacient tingui una recuperació post-operatòria ràpida
(reduint el temps de recuperació i reduint la possible contaminació de les ferides) i eficaç, i minimitzar el
dolor postoperatori, , es considera, com a mínim, que el contracte inclogui el següent;

(1) el subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia amb tecnologia
bipolar amb tall;
(2) la cessió dels equips necessaris per a la seva execució i que comporta totes aquelles
prestacions complementàries o accessòries vinculades al contracte de subministrament. La
descripció de les prestacions mencionades són les que es troben especificades al PPT.
(3) formació del personal que requereix aquest contracte.

Codis CPV:

33141121-4 “Sutures quirúrgiques”
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33141122-1 “Grapes quirúrgiques”
33190000-8 “Instruments i aparells mèdics diversos”

3.

Sí

MOSTRES

S’informa als licitadors que se’ls podran requerir les mostres. No es necessari lliurar les
mostres en el període de presentació d’ofertes. L’òrgan de contractació es reserva el dret a
sol•licitar-les a qualsevol dels licitadors durant el període d’avaluació d’ofertes, si ho considera
oportú.

En cas d’incompliment s’exclourà a l’empresa de la licitació. Els licitadors són els únics
responsables d’identificar correctament la mostra. Dites mostres es faran servir a efectes
d’avaluar que el subministrament compleix amb els requisits mínims establerts en el PPT i per
avaluar el producte ofert d’acord amb els criteris establerts a tal efecte. El termini que es donarà
per presentar les mostres serà de mínim cinc dies màxim de deu dies, concretant-se el termini i
lloc de presentació en la notificació de requeriment.

Motius d’exclusió relacionats amb les mostres: per no presentar el total de mostres dins el
termini i en el lloc especificats (hauran d’estar físicament dipositades en el lloc indicat dins del
termini màxim) i/o per no complir la mostra els mínims establerts en el PPT i/o per identificar
incorrectament la mostra.

Dites mostres es faran servir a efectes d’avaluar que el subministrament compleix amb els
requisits mínims establerts en el PPT i per avaluar el producte ofert d’acord amb els criteris
establerts a tal efecte.

No.

4.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat tècnica que
busca obtenir la millor relació qualitat - preu.

Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació.

Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:
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LOT 1 - S100149 I LOT 2 – S100150
Criteris avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor: Fins a 50 punts. Sobre B

-

Funcionalitat i ergonomia en l’ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins a 45 punts.
En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte.
En concret es valorarà:
-

Precisió del tall i grapat, consistència de la línia de grapes. Fins a 9 punts.

-

Altura de les grapes i tancament d’aquestes, compressió homogènia del teixit. Fins a 9
punts.

-

-

Ergonomia del mànec i de la tija. Fins a 9 punts.

-

Sistema de seguretat, control del disparament i retrocés automàtic. Fins a 9 punts.

-

Facilitat de maneig i recàrrega. Fins a 9 punts.

Presentació: Tipus d’embalatge. Fins a 5 punts. Forma de presentació en funció del
producte. Es valorarà el número d’unitats que incorpora l’embalatge o l’envàs i la seva
adequació a les necessitats de la FGS.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració dels criteris qualitatius d’acord
amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la
següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.

En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s’agruparan segons les següents categories:
- Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B).
- Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
No.

Sobre C (Fins a 50 punts):
-

Puntuació econòmica:
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta * 50/ oferta avaluada).

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha
d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.
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El preu total ofert només es tindrà en compte per facilitar l’aplicació de la fórmula, essent
el preu ofert, el preu unitari que consta en l’excel amb un màxim previst d’execució igual al
pressupost de licitació.

LOT 3 – S100151
Criteris avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor: Fins a 50 punts. Sobre B

-

Funcionalitat i ergonomia en l’ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins a 45 punts.
En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte.
En concret es valorarà:

-

-

Sistema de cremallera i control d’aplicació. Fins a 15 punts.

-

Sistema de fixació de tancament del clip. Fins a 15 punts.

-

Seguretat de l’aplicador. Fins a 15 punts.

Presentació: Tipus d’embalatge. Fins a 5 punts. Forma de presentació en funció del
producte. Es valorarà el número d’unitats que incorpora l’embalatge o l’envàs i la seva
adequació a les necessitats de la FGS.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració dels criteris qualitatius d’acord
amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la
següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.

En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s’agruparan segons les següents categories:
- Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B).
- Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
No.

Sobre C (Fins a 50 punts):
-

Puntuació econòmica:
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta * 50/ oferta avaluada).

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha
d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.
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El preu total ofert només es tindrà en compte per facilitar l’aplicació de la fórmula, essent
el preu ofert, el preu unitari que consta en l’excel amb un màxim previst d’execució igual al
pressupost de licitació.
LOT 4 - S100152
Criteris avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor: Fins a 50 punts. Sobre B

-

Funcionalitat i ergonomia en l’ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins a 45 punts.
En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte.
En concret es valorarà:

-

-

Facilitat del disparament. Fins a 15 punts.

-

Suavitat de la grapadora en la seva manipulació. Fins a 15 punts.

-

Sistema de fixació de la grapa. Fins a 15 punts.

Presentació: Tipus d’embalatge. Fins a 5 punts. Forma de presentació en funció del
producte. Es valorarà el número d’unitats que incorpora l’embalatge o l’envàs i la seva
adequació a les necessitats de la FGS.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració dels criteris qualitatius d’acord
amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la
següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.

En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s’agruparan segons les següents categories:
- Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B).
- Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
No.

Sobre C (Fins a 50 punts):
-

Puntuació econòmica:
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta * 50/ oferta avaluada).

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha
d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

EXP. OBE 21/116

El preu total ofert només es tindrà en compte per facilitar l’aplicació de la fórmula, essent
el preu ofert, el preu unitari que consta en l’excel amb un màxim previst d’execució igual al
pressupost de licitació.

LOT 5 - S100153 i LOT 6 - S100495
Criteris avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor: Fins a 50 punts. Sobre B

-

Funcionalitat i ergonomia en l’ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins a 45 punts.
En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte.
En concret es valorarà:
-

Precisió del tall i grapat, consistència de la línia de grapes. Fins a 12 punts.

-

Altura de les grapes i tancament d’aquestes, compressió homogènia del teixit. Fins a 11
punts.

-

-

Ergonomia del mànec. Fins a 11 punts.

-

Facilitat de maneig i recàrrega. Fins a 11 punts.

Presentació: Tipus d’embalatge. Fins a 5 punts. Forma de presentació en funció del
producte. Es valorarà el número d’unitats que incorpora l’embalatge o l’envàs i la seva
adequació a les necessitats de la FGS.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració dels criteris qualitatius d’acord
amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la
següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.

En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s’agruparan segons les següents categories:
- Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B).
- Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
No.

Sobre C (Fins a 50 punts):
-

Puntuació econòmica:
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta * 50/ oferta avaluada).
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La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha
d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.

El preu total ofert només es tindrà en compte per facilitar l’aplicació de la fórmula, essent
el preu ofert, el preu unitari que consta en l’excel amb un màxim previst d’execució igual al
pressupost de licitació.
LOT 7 - S100158
Criteris avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor: Fins a 50 punts. Sobre B

-

Funcionalitat i ergonomia en l’ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins a 45 punts.
En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte.
En concret es valorarà:

-

-

Precisió del procediment. Fins a 15 punts.

-

Sistema de fixació de la grapa. Fins a 15 punts.

-

Nivell de fixació de la grapa. Fins a 15 punts.

Presentació: Tipus d’embalatge. Fins a 5 punts. Forma de presentació en funció del
producte. Es valorarà el número d’unitats que incorpora l’embalatge o l’envàs i la seva
adequació a les necessitats de la FGS.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració dels criteris qualitatius d’acord
amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la
següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.

En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s’agruparan segons les següents categories:
- Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B).
- Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
No.

Sobre C (Fins a 50 punts):

-

Puntuació econòmica:
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Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta * 50/ oferta avaluada).

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha
d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.

El preu total ofert només es tindrà en compte per facilitar l’aplicació de la fórmula, essent
el preu ofert, el preu unitari que consta en l’excel amb un màxim previst d’execució igual al
pressupost de licitació.

LOT 8 - S100159

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 40 punts. Sobre B1
-

Ergonomia i comoditat d’ús. Fins a 10 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes
com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin
una actuació correcta en el moment de l’ús del producte.

-

Característiques de la punta de la pinça de laparoscòpia. Fins a 10 punts. Es valorarà com
el seu disseny facilita l’abordatge i la seguretat durant el procés de dissecció del teixit.

-

Generació de fum. Fins a 5 punts. Capacitat tècnica per la reducció del fum generat en la
dissecció dels diferents teixits.

-

Adherència de teixits. Fins a 10 punts. Facilitat o no de generar-se escares i adherències a
l’instrumental.

-

Persistència de teixit en el dispositiu durant el seu ús. Fins a 5 punts. Necessitat
continuada de netejar el dispositiu durant el seu ús per la persistència del teixit.

Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: Fins a 60 punts. Sobres B2 i C

Criteris qualitatius automàtics (Fins a 15 punts). Sobre B2

-

Protecció dels teixits que no ha de coagular: Si el dispositiu disposa d’un disseny
específic per protegir els teixits adjacents a l’aplicació de l’energia.

-

•

SI

•

NO

5 punts.
0 punts.

Rapidesa en la resposta: Si hi ha estudis que acreditin que el segellat del 90% de les
activacions està per sota de 3’.
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-

•

SI

•

NO

5 punts.
0 punts.

Efectivitat del segellat: Si hi ha l’aprovació de la FDA per la seva utilització en vasos
de fins a 7mm.
•
•

SI
5 punts.
NO 0 punts.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 28 punts en la valoració dels criteris qualitatius d’acord
amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B1+B2). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la
següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.

En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s’agruparan segons les següents categories:
- Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B1+B2).
- Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
No.

Sobre C (Fins a 45 punts):
-

Puntuació econòmica:
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta * 45/ oferta avaluada).

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha
d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al plec.

El preu total ofert només es tindrà en compte per facilitar l’aplicació de la fórmula, essent
el preu ofert, el preu unitari que consta en l’excel amb un màxim previst d’execució igual al
pressupost de licitació.

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:
Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les següents
directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP:

- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (entre el 76% i el 100% de la puntuació
qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la mitjana
del total de les ofertes.
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- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (entre el 66% i el 75% de la puntuació
qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 30% de la mitjana
del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (entre el 50% i fins el 65% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 35% de
la mitjana del total de les ofertes.
Causes d’exclusió derivades de l’avaluació : No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant,
s’exclouran del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:
•

Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.

•

Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).

•

No superar la puntuació mínima requerida, en relació amb els criteris qualitatius (Sobre B i Sobre
B1+B2), en el seu cas.

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. Es tracta, en efecte, de
criteris vinculats a l’objecte del contracte que permeten mantenir condicions de competència efectiva.
Aquests criteris es basen en una relació qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa
finalitat que consisteix en assolir el subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia amb
tecnologia bipolar amb tall. D’una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que
millor respongui a les necessitats ja descrites de la FGS. D’altra banda, els criteris econòmics tenen com a
finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.

Convé destacar que dins de la totalitat d’aquest contracte complexa es vol focalitzar i centrar-se en els
punts més rellevants d’aquest i, sobretot, els que permetin aconseguir tractar al pacient de la manera més
eficaç i la menys invasiva.

Les fórmules emprades no són les establertes en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública atès que es considera que les proposades per aquesta licitació valoren per igual tant
els criteris de qualitat com el preu i amb els mateixos paràmetres, de tal manera que a la millor oferta tant
tècnica com econòmica se li atribueix la millor puntuació possible. Es manté també la proporcionalitat
entre les ofertes per la qual cosa, en resum, es respecten els principis de transparència i d’igualtat.
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Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS

-

Admissió de Millores:

S’admeten.
No s’admeten.

-

Admissió de Variants:

S’admeten.
No s’admeten. Malgrat que el PPT admet la possibilitat de presentar articles equivalents diferents a les
referències que s’especifiquen (d’acord amb l’article 126.6 de la LCSP), no s’admeten variants.

Si en aplicació d’això, els licitadors presentessin components similars, la FGS les valorarà i motivarà la
seva exclusió/admissió. En tot cas, si derivat del resultat de l’anàlisi de les mostres, de les fitxes o
certificats presentats s’arribés a la conclusió que no aporten la mateixa funcionalitat o no siguin aptes per
l’ús sanitari s’exclourà l’oferta

5.

EXISTENCIA DE LOTS

Sí, detallar els lots: La present licitació es composa per un total de 29 articles, que engloben les
13.588 unitats de consum aproximat i està agrupat en 7 lots (Veure annex).
No.

6.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte serà de quatre (4) anys, amb la possibilitat d’una pròrroga màxima d’un (1)
any.

La data d’inici del contracte serà:
[data concreta].
El dia següent al de la seva formalització.

7.

SUBCONTRACTACIÓ

Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel contractista principal. Cap de
les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la qualitat de “tasques crítiques” i, per tant, podran
ser subcontractades.
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No s’admet la subcontractació.

8.

SUBROGACIÓ

Sí.
No.

9.

CESSIÓ

Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No.

10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes. Es preveu una modificació màxima del 20%, per atendre futures eventualitats
durant l’execució del contracte com ara:
- Augment de l’activitat.

El procediment de modificació, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, és el següent:
1. Informe tècnic-jurídic en el que es reculli la causa i les condicions de la modificació.
2. Compareixença de l’adjudicatari acceptant les noves condicions d’execució.
3. Notificació de l’acord de modificació i la publicació del mateix.
4. La modificació produirà efectes, transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva formalització. I la
implantació tècnica de la modificació, haurà de dur-se a terme en un termini màxim d’implantació de
15 dies hàbils a comptar des de la data que la modificació pugui produir efectes, d’acord amb allò
establert al precedent paràgraf.

En tot cas, si derivat de la modificació contractual s’ampliés o reduís el preu del contracte, es reajustarà la
garantia definitiva presentada per tal d’adaptar-la al contracte modificat.

En cas de procedir a modificar el contracte, serà indispensable sol•licitar a la Direcció d’Economia i Finances
l’emissió d’un nou certificat d’existència de crèdit.

La modificació del contracte no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
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11. ALTRES COSTOS

Primes o pagaments als candidats o licitadors.
Revisió de preus.
Altres.

12. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT

D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:

Pressupost de licitació: 4.373.833,90 € (IVA inclòs).
Valor estimat del contracte: 5.241.371,20 € (IVA exclòs), d’acord amb el següent:

Import (IVA Exclòs)

Lot

Import (IVA Inclòs)

Pressupost base de licitació

3.614.738,76 €

(Veure annex)

4.373.833,90 €

20% previst en modificació

722.947,75 €

(Veure annex)

874.766,78 €

Pròrroga

903.684,69 €

(Veure annex)

1.093.458,47 €

5.241.371,20 €

(Veure annex)

6.342.059,15 €

VE

del

contracte

(PB+modificació+pròrroga)

El pressupost de la licitació s’ha calculat tenint en compte:
•

En primer lloc, els contractes adjudicats per la FGS durant els últims anys que tinguin la mateixa
o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del present expedient de contractació.

•

En segon lloc, s’ha tingut en compte si, durant el termini d’execució dels contractes referenciats,
no s’ha detectat cap incidència pel que fa al preu establert i, per tant, aquest s’ha executat
correctament.

•

Posteriorment, s’ha procedit a realitzar un estudi de preus de mercat per detectar si, a l’actualitat,
ha variat el preu. Aquest estudi de preus de mercat s’ha realitzat: (I) a través de l’eina de gestió
per aquesta Fundació, aquesta és, la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya i; (II) en virtut de preus que altres entitats públiques o del sector públic de
característiques semblants a les de la Fundació tenen contractats actualment per tipus de
productes similars.

Del resultat de l’estudi de preus de mercat es conclou que el pressupost de la licitació ja establert
es manté igual al dels contractes anteriors:
Sí, atès que continua essent adequat.
No.

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

EXP. OBE 21/116

El valor estimat correspon als preus unitaris del subministrament de sutures mecàniques i pinces per
laparoscòpia amb tecnologia bipolar amb tall que inclou l’equipament i la formació determinada en
l’objecte del contracte.

13. PREU DEL CONTRACTE

Preus unitaris. Els preus unitaris engloben la totalitat de l’objecte del contracte.
Preu a tant alçat.

14. FACTURACIÓ

Per comanda, supeditat a què el material hagi estat rebut i aprovat pel departament responsable.

15. PENALITATS PER INCOMPLIMENT

En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la FGS podrà
imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d’adjudicació, i la reiteració de l’incompliment
podrà produir la resolució del Contracte.

El descompte es podrà fer mitjançant abonament en la següent factura, transferència de l’import de la
penalització i/o subministrament de material per l’import de la penalització. En el cas que, l'aplicació de les
penalitats no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar, en cas d'haver-se
previst i en la part que no quedi coberta, a la garantia definitiva constituïda d'acord amb el Plec.

El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de perjudici,
perillositat i/o reiteració. En cas de que l’incompliment es consideri que ha produït un perjudici molt greu a la
FGS, es podrà instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la resolució en aplicació d’allò previst en el
present apartat, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantia en concepte d’indemnització.

En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la FGS per tal de proveir-se del
servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l’aplicació de penalitats. S’entén per
sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la FGS.

En la tramitació de l’expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la motivació
corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o
reiteració en cada cas.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o en la persona que delegui, que serà
adoptat a proposta del responsable del contracte.

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

EXP. OBE 21/116

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s’han
d’abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient per cobrir la totalitat
del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva constituïda d’acord amb la clàusula 16
del Plec, en la part que no quedi coberta.

16. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La FGS com a responsable del tractament i en compliment del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 /
CE (Reglament general de protecció de dades), informa que les dades indicades per l’empresa licitadora
seran tractades amb la finalitat de gestionar la present licitació, sent la base jurídica d’aquest tractament
l’article 6.1. i c del mateix Reglament General de Protecció de Dades, ja que es considera que és necessari
per al compliment d’una obligació legal. Únicament seran tractades per aquelles àrees o departaments segons
les seves funcions i competències. Les dades no seran cedides a cap tercer, excepte que existeixi una
obligació legal. No es preveuen transferències internacionals de dades. Les dades seran conservades durant
el període de temps que sigui necessari per complir amb la finalitat, així com el període que estableixi la
normativa aplicable de conservació de la documentació. Així mateix els interessats poden exercir el dret
d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com sol·licitar l’oposició i la limitació del tractament de les
seves dades. En cas que l’interessat tingui algun dubte o vulgui més informació pot posar-se en contacte amb
la delegada de protecció de dades de la FGS a la direcció dpd@santpau.cat. També té el dret de presentar
una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Finalment, amb la formalització del contracte, l'adjudicatari també accepta donar compliment al compromís de
confidencialitat o bé contracte d'encarregat de tractament segons escaigui, que la FGS li faciliti.

L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista:

Sí, la finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l’execució del
contracte i perquè l’objecte d’aquest així ho requereix.
No.

17. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de protecció
de dades i més concretament al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
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protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.

Si per a l’execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de caràcter personal,
es comprometrà a signar, quan així li ho requereixi la FGS, els compromisos de protecció de dades que
corresponguin.

18. OBSERVACIONS
•

Documentació tècnica complementària establerta en el PPT.

Barcelona, a 02 de març de 2021.

Vist-i-plau
Dr. F. Xavier Borràs
Director Mèdic

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per
la persona competent.
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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