MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ARMARIS
INTEL·LIGENTS PER A LA GESTIÓ I TRAÇABILITAT DE MATERIAL SANITARI D'ALT COST,
BASATS EN TECNOLOGIA RFID AMB DESTÍ AL SERVEI D’HEMODINÀMICA I
ELECTROFISIOLOGIA DE L’HOSPITAL DEL MAR, CENTRE DEL CONSORCI MAR PARC DE
SALUT DE BARCELONA
La Sra. Elisabet Izquierdo i Asensio, Directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona (CMPSB i/o PSMar), proposa la contractació del següent subministrament:
1.

Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir:

L’Hospital del Mar compta amb un sistema d’armaris intel·ligents basats en tecnologia d’identificació
por radiofreqüència (RFID) per a la custodia i traçabilitat dels materials d’alt cost i altes exigències de
traçabilitat a pacient, actualment implantat a les Sales d’Hemodinàmica i Electrofisiologia.
La gestió, monitorització i el reporting del sistema s’ha de realitzar per un software de gestió logística
integrada en el punt de consum que, entre altres funcions, s’encarregui de governar la lògica
d’accessos als armaris, registrar els consums, fer comandes de reposició automàtiques i al mateix
temps proporcioni l’accés a informes parametritzables que permetin analitzar la informació individual
o global de tots els armaris integrats en temps real per a la presa de decisions efectives.
Així doncs, el objecte del contracte es el subministrament dels armaris necessaris per ampliar el parc
d’Armaris Intel·ligents existents, un cop comprovada la seva eficàcia i efectivitat en el control i
seguiment dels materials.
En aquest sentit, aquesta ampliació s'ha projectat per tenir un creixement escalonat repartit durant els
propers tres anys.
Inicialment, per a l'any 2021, consisteix en l'ampliació del nombre d'armaris ja implantats a les sales
d'Hemodinàmica i Electrofisiologia, de manera que aquestes sales quedin amb una capacitat per
emmagatzemar el volum total del material que allà s'utilitza. Seguidament la necessitat s’estendrà a
la resta d'unitats de Servei de Cardiologia.
D'aquesta manera, les necessitats a cobrir amb aquesta contractació es concentren en el
subministrament, instal·lació i posta en servei de 2 armaris principals de doble columna i 3 armaris
auxiliars de doble columna dels quals, 1 principal i 1 auxiliar estaran destinats a complementar la
bateria existent en sala d'Hemodinàmica (1+2) i l'altre principal amb els 2 auxiliars restants,
completarien la sala d'Electrofisiologia (1+1).
La proposta analitzada contempla:


El subministrament i muntatge de tot l’equipament.



La integració del sistema amb els Sistemas d’Informació de l’Hospital (HOST i IMASIS).



La Formació a usuaris.



La posada en marxa i el suport post-arrancada.

Un cop finalitzat el subministrament, la configuració de les dues sales serà la següent:

1

Hemodinàmica

Electrofisiologia

ACTUALMENT
1 Principal doble col.
2 Auxiliars doble col.
(1+2)
1 Principal doble col.
1 Auxiliars doble col.
(1+1)

AMPLIACIÓ 2021
1 Principal doble col.
1 Auxiliars doble col.
(1+1)
1 Principal doble col.
2 Auxiliars doble col.
(1+2)

CONFIG FINAL SALA
10 columnes
(5 armaris)
10 columnes
(5 armaris)

Per tant l’objecte del contracte correspon a l’ampliació del sistema automatitzat de gestió de material
sanitari d'alta especialitat, basat en tecnologia RFID, que dona servei a les unitats funcionals
d’Hemodinàmica i Electrofisiologia de l’Hospital del Mar.
L’esmentat objecte del contracte, fa referencia a una agrupació de diferents elements que conformen
la solució integrada demanada i corresponen als següents codis de la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea:
39173000-5
42965100-9

“Unidades de almacenamiento”
“Sistema de gestión de almacenes”

Aquesta proposta de contractació respon a la necessitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
de garantir la continuïtat de la prestació del servei públic d’assistència sanitària.

2.

Lots:

Art. 99.3 LCSP
No, donada la naturalesa i característiques del contracte no resulta adient la divisió en lots, essent el
principal motiu la composició del sistema per peces homogènies per al seu correcte funcionament i
la utilització d’un software comú i propietari per a la seva gestió, així com el desenvolupament de les
interfícies específiques per a la comunicació dels sistemes propis de l’Hospital.

3.

Mostres:

No procedeix.

4.

Valor estimat del contracte:
Import de Licitació
0 % Modificacions s/ Pressupost Licitació
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE IVA EXCLÒS

126.168,00 €
0,00 €
126.168,00 €
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5.

6.

Pressupost base del negociat
Base Imposable.
21 % IVA

126.168,00 €
26.495,28 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ IVA INCLÒS

152.663,28 €

Justificació del preu de licitació:

Art. 102.4 LCSP

Import Unitari
IVA Exclòs

Quantitat

Import Total
IVA Exclòs

Armari Principal Dyane SmartCabinet®

26.910,00 €

2

53.820,00 €

Armari Auxiliar Dyane SmartCabinet®

24.116,00 €

3

72.348,00 €

Concepte

TOTAL 2021

126.168,00 €

Al tractar-se d’un subministrament únic, el preu de licitació correspon al preu de cost dels equips i a
més es consideren inclosos tant els costos directes como indirectes des de sous, dietes,
desplaçaments i altres eventuals despeses derivades de l’execució del contracte. Igualment dins el
preu del negociat hem considerat els costos relatius al dret del programari de gestió, la base de dades,
totes les llicències que calguin, el desenvolupament de les interfícies necessàries per a l’execució del
contracte, les impressores i tot el material perifèric i fungible que sigui necessari per al funcionament
almenys d’un cicle anual. Aquest preu s’ha determinat segons preus de mercat.

7.

Termini de lliurament:

Entre 4 i 6 setmanes des de la formalització del contracte.

8.

Termini de garantia:

2 anys com a mínim, des de l’acta de recepció definitiva.

9.

Procediment que es proposa utilitzar:

Negociat sense publicitat (PNSP), segons article 168 literal c) apartat 2on de la LCSP.
Durant l'any 2018 el PSMar va tramitar una licitació mitjançant procediment obert (expedient 398/2018)
per a la compra, subministrament i instal·lació de un sistema d’armaris intel·ligents basats en
tecnologia d’identificació por radiofreqüència (RFID) per a la custodia i traçabilitat dels materials d’alt
cost i altes exigències de traçabilitat a pacient.
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L’adjudicatari d’aquesta licitació va ser l’empresa PALEX MEDICAL, S.A.
Aquests armaris tenen per objectiu la gestió, monitorització i reportin del sistema de gestió logística
en el punt de consum que, entre altres funcionalitats, s’encarrega de governar la lògica d’accessos
als armaris, registrar els consums, fer comandes de reposició contra el sistema central de forma
automàtica i al mateix temps proporciona l’accés centralitzat a informes parametritzables que
permeten analitzar la informació en temps real per a la presa de decisions efectives.
Aquests armaris són ampliacions dels ja existents a les sales d’Hemodinàmica i Electrofisiologia, i
estaran gestionats i administrats pel mateix programari instal·lat en un servidor virtual dins de la pròpia
xarxa de dades estructurada de l'Hospital.
Atès que l'ampliació d'armaris intel·ligents implica la necessitat de ser totalment compatibles amb els
existents per poder integrar-se físicament entre ells i integrar-se a la mateixa xarxa de dades per poder
ser gestionats pel mateix programa centralitzat, es proposa fer un procediment negociat sense
publicitat (PNSP), segons l’article 168 literal c) apartat 2on de la LCSP, atès que es tracta de la
ampliació de subministres ja existents proveïts prèviament per PALEX MEDICAL, S.A., i el canvi de
proveïdor obligaria a l’òrgan de contractació a adquirir material amb característica tècniques diferents,
que donaria lloc a incompatibilitats o dificultats tècniques d’ús i manteniment desproporcionades.
Empresa: PALEX MEDICAL S.A.
NIF: A58710740
Adreça: C/. Jesus Serra Santamans,5. 08174 Sant Cugat del Vallès. Barcelona.
Persona de Contacte: Raquel Giraldo Álvarez
Adreça de correu electrònic: concursos@palex.es
Telèfon: 93 400 66 55
NIF: *********
10.

Tramitació:

Via ordinària

11.

Classificació:

No procedeix

12.

Solvència econòmica i financera:

De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica –
financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el 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 per un import igual o superior al valor estimat
del contracte.
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13.

Solvència tècnica o professional:

De conformitat amb el que disposa l’article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica de
l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres últims anys. Els subministraments efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, indicant l’import, dates i
destinatari públic o privat dels mateixos.
14.

Previsió de Modificacions:

No procedeix.

15.

Condicions especials d’execució i obligacions del contractista:

D’acord amb l’Art. 202 LCSP.
Com a condicions especials d’execució respecte aspectes socials es proposem les següents:
a) L’adjudicatari haurà de garantir les mesures adients que ajudin a prevenir la sinistralitat laboral dels
seus treballadors, alhora de la instal·lació i manipulació de l’equipament.
Per tal de complir amb aquesta condició, serà necessari que el licitador presenti en l’oferta tècnica
una memòria justificativa explicant quin pla de mesures de seguretat apliquen en el maneig de
l’equip.
b) L’adjudicatari haurà de garantir les mesures adients que ajudin a garantir la formació dels seus
treballadors.
Per tal de complir amb aquesta condició, serà necessari que el licitador presenti en l’oferta tècnica
una memòria justificativa explicant quin pla de formació imparteix als seus treballadors, les hores de
formació, la programació i el material didàctic que proporcionarà, adequades al lloc del treball dels
professionals, tot aportant-la en la oferta tècnica.
Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.

16. Aspectes econòmics i tècnics subjectes a negociació/criteris d’adjudicació:
De conformitat amb els articles 145.1, 169 i 170 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
Aspectes econòmics i tècnics subjectes a negociació:


Preu.

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 100 punts

5

De conformitat amb l’article 146.1 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzarà la següent:
Puntuació de l’oferta econòmica: 100 punts d’acord a l’aplicació de la següent fórmula:

Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
On:
 Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
 Ov = Oferta a valorar
 Om = Oferta millor
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de Ponderació (*)
 P = Punts criteri econòmic
(*) Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = 1 (atenent l'opció que es contempla a la
directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica
de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i d'acord al 100% del
pes específic del criteri preu).

17.

Subcontractació.

No procedeix la subcontractació donat que és l’única empresa que pot fer el subministrament.

18.

Cessió del contracte:

L’adjudicatari no podrà cedir les prestacions del subministrament del present contracte sense
autorització prèvia de l’Òrgan de Contractació d’acord amb l’Art. 214 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic.

19.

Visita obligatòria a les instal·lacions:

No procedeix

20.

Documentació addicional específica

Cal presentar la documentació conforme l’empresa adjudicatària és l’única que pot subministrar
l’equipament amb les especificacions tècniques sol·licitades.

21. Informació a incloure dins el Plec de Prescripcions Administratives:
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-

No s’acceptaran entregues parcials de l’equipament.

-

El PSMar ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes
mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la
seva base de dades. L'adjudicatari en cas de requerir-li, s’haurà d'adaptar obligatòriament a l'ús
d'aquesta eina.
Si hi haguessin adaptacions tècniques i / o costos associats, aquests els hauran d'assumir
l'adjudicatari.
La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les instal·lacions
del PSMar té un cost per a l’adjudicatari de 49,00 €/any per treballador, el qual haurà d'assumir
l'adjudicatari abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del PSMar.
Per tal de complir amb aquest requeriment, s’haurà de contactar abans de la formalització del
contracte amb l’empresa indicada a l’annex II d’aquesta memòria.

22.

Model Proposta licitador

Segons s’indica en Annex I

Barcelona, a 26 d’octubre de 2021

Elisabet Izquierdo i Asensio.
Directora de Serveis Generals i Infraestructures del PSMar
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Annex I
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
Exp. Núm. ..................
DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social

N.I.F.

Telèfon

E-mail

Fax

El/la Sr./Sra. .................................................................................................. amb
residència
a
................ al carrer .................................................. número ........................... i amb NIF ....... declara
que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa
adjudicatària del contracte de .............................. amb expedient número ............................ es
compromet (en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:
A. Cal donar un preu pel(s) lot(s) de l’objecte del contracte (IVA inclòs), emplenant la següent
taula:
Equipament

Base
Imposable

21 % IVA

Total (IVA)
inclòs

2 Uts. d’Armaris Intel·ligents RFID, tipus
Armari Principal Dyane SmartCabinet.
3 Uts. D’Armaris Intel·ligents RFID, tipus
Armari Auxiliar Dyane SmartCabinet.
El preu total inclou el material descrit en el
punt 3 del PPT (Número d’armaris
especificats, totes les llicències que calguin,
el desenvolupament de les interfícies
necessàries per l’execució del contracte,
instal·lació, posada en funcionament, etc...).

Lloc, data i signatura de la persona que formula la proposició
Segell del licitador
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Annex II. Coordinació d’Activitats Empresarials.
En relació la prevenció de riscos laborals, l’empresa adjudicatària, abans de la formalització del
contracte, haurà de contactar amb l’empresa VALIDATE NETWORK, S.L. en el següent correu
electrònic: doc@validate.es, per tal d’aportar tota la documentació necessària per iniciar els treballs,
objecte del contracte.
Seguidament s’adjunta:
-

Model de carta de coordinació amb VALIDATE.
Relació de la documentació mínima exigida pel PSMar i a proporcionar a VALIDATE.
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CO M UNIC AT A L E S C O NT R ACT E S, S UB CO NT R AT E S I AU T Ò NO M S
Q U E D ES E N VO L U P E N ACT I VIT AT S O S E R V EI S A L E S IN ST AL· L AC I O N S D EL
CO N SO RC I M AR P AR C DE S AL UT D E B AR CE LO N A.

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar), segons estableix l'art. 10 del RD 171/2004, té el
deure de vigilar el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals per part de les empreses
contractistes, subcontractistes i autònoms que desenvolupin activitats en els seus centres de treball.
Abans de l'inici de qualsevol activitat s'ha d'exigir que aquestes acreditin documentalment el
compliment.
El PSMar pretén aconseguir una millora dels sistemes de gestió de la prevenció i una major implantació
de la cultura preventiva que tingui repercussió real en la seguretat i salut dels treballadors propis i
externs.
Amb la intenció de complir amb els objectius en matèria de coordinació i tenint en compte l'esforç
necessari, tant material com humà, que es requereix per controlar el flux de documentació, el PSMar,
ha implantat una plataforma externa per a la gestió de l'intercanvi d'informació i documentació,
amb la finalitat d'aconseguir un compliment eficaç, de manera sistemàtica i continuada, dels requisits
exigits per la llei. La nova gestió de la informació i del compliment documental servirà perquè les
empreses concurrents mantinguin els requisits demanats des del PSMar.
La plataforma externa és la de l'empresa VALIDATE, que serà l'interlocutor del PSMar en l'intercanvi
de documentació amb totes les empreses i autònoms que hagin de desenvolupar activitats o serveis
que suposen concurrència en els centres de treball del PSMar.
Les contractes, subcontractes i autònoms, rebran de VALIDATE la informació i els requisits exigits pel
PSMar en matèria de coordinació i oferiran i pujaran a la plataforma de VALIDATE la informació i còpies
dels documents exigits abans d'iniciar el desenvolupament de les activitats.
Per a les contractes, subcontractes i autònoms que a la data ja es troben prestant els seus
serveis en el PSMar i continuen amb el desenvolupament de les seves activitats, caldrà que es
posin en contacte amb VALIDATE per complir amb els requisits exigits abans de 15 dies naturals
a comptar des de la data d’enviament d’aquest escrit.
Les despeses de gestió que hauran d'assumir contractes, subcontractes i autònoms es concreten en:
Per a contractes de llarga durada:
-

Una única quota anual de 49 € per cada treballador que hagin d'incorporar al sistema de
control i gestió d'intercanvi documental de Validate.

Per a contractes de curta durada:
-

Segons el temps del servei de la contracta hi ha dos trams a escollir si així ho estimen
convenient (substitueixen a la quota de 49 € / any / treballador):
Gestió documental continuada de 30 dies a 34 € per treballador.
Gestió documental continuada per un període màxim de 48 hores a 19 € per treballador.

Per tot l'anterior, cal que la seva empresa es posi en contacte amb VALIDATE (doc@validate.es) i li
faci arribar la següent informació:
-

Nom, domicili i CIF de l'empresa.
Nom i correu electrònic de l'interlocutor amb VALIDATE.
Relació de treballadors que s'han de donar d'alta al sistema indicant els centres de treball als
quals van o poden acudir.
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VALIDATE els farà arribar el contracte de servei, i un cop establerta la relació contractual:
-

Rebran de VALIDATE la informació i documents que el PSMAR ha fer-li arribar en concepte
d'empresa externa.
Rebran de VALIDATE els requisits exigits pel PSMAR per accedir als diferents centres de
treball.
Pujaran a l'aplicació web subministrada per VALIDATE els documents exigits per PSMAR.
VALIDATE confirmarà que els documents compleixen amb els requisits marcats per PSMAR
i els aprovarà o rebutjarà segons correspongui.
VALIDATE els avisarà d'aquells documents que hagin de renovar.

Signat:

Signat:

Elisabet Izquierdo i Asensio
Directora de SSGGiI PSMar.

Consol Serra Pujades
Cap del Servei de Salut Laboral PSMar
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RE L AC IÓ D E L A D O C UM ENT AC I Ó M ÍNIM A E XIG ID A P E L P SM AR I A
PR O PO R CIO N AR A V AL I D AT E

Certificat d'Aptitud Mèdica dels treballadors segons els treballs que realitzaran a les
instal·lacions del PSMar. (Treballs en alçada, manipulació de càrregues, moviments repetitius, postures
forçades, PVD, etc.)

Certificat de la Formació en PRL (per cada treballador) sobre els regs específics de les
activitats de l'empresa segons article 19 de la LPRL. Emès per Entitat acreditada o signat per Tècnic
de PRL.

Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals. Còpia del contracte més el rebut de
l'anualitat vigent, o certificat de la Mútua conforme l'empresa té subscrit el servei.

Recurs Preventiu. Declaració que especifiqui el nom de la persona designada / assignada com
a coordinador / a o com a recurs preventiu.

Recurs Preventiu Justificant de la formació específica del treballador designat com a recurs
preventiu.

Relació dels treballadors que realitzaran treballs en les instal·lacions del PSMar.

Còpia dels últims TC-2, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació
acreditativa.

Informació als treballadors, Justificant de recepció de la informació (signada per cada
treballador) dels documents següents:

“Fitxa informativa de Riscos, mesures preventives i pautes d’actuació en cas d’emergència”.

“Coordinació d'activitats preventives. Informació a les empreses: Mesures i actuacions en cas
d'emergència "document annex als Plans d'Autoprotecció de cada un dels centres de treball del PSMar,
proporcionada pel PSMar.

Còpia DNI o document acreditatiu d'identitat, els treballadors que hagin d'accedir a les
nostres instal·lacions.

Còpia vigent del TC-2, on figurin els treballadors que van a realitzar els treballs en les nostres
instal·lacions, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació acreditativa.

Còpia d'una acta de reunió del comitè de seguretat i salut, en cas de disposar-ne.

Si en el seu treball ha d'utilitzar carretó, plataforma elevadora, gòndola, etc. s'haurà de lliurar
certificat de formació específic per a ús d'equips.

Si en el seu treball han d'utilitzar productes químics (gasos i / o líquids) s'haurà de lliurar el nom
dels productes químics utilitzats i la seva FDS. La FDS dels productes químics sempre estarà
disponible i a l'abast dels treballadors.

Relació dels equips de treball a utilitzar en els centres del PSMar.

Declaració signada de disposar l'adaptació al R.D. 1215/1995 de totes les màquines i
equips anteriors al gener a 1995.

Declaració CE de conformitat de cadascuna de les màquines i / o equips de treball utilitzats
en els centres del PSMar.

Pla de revisió i manteniment en funció de les característiques de cada equip deixant
constància documental del seu compliment.

Declaració signada que els equips de treball i / o màquines estan en les adequades
condicions d'ús, els usuaris tenen formació teòric / practica en el seu ús i els treballadors tenen
autorització d'ús dels equips.

Amb caràcter mensual: Registre Investigació d'accidents.
Per a empreses com ara l'empresa de Neteja, la de Manteniment o la que porta la Cuina, és
indispensable assegurar la correcta immunització dels treballadors en diferents aspectes i assegurar
protecció enfront de les següents malalties:
• Xarampió
• Rubèola
• Parotiditis varicel·la
• Hepatitis B.
Els treballadors de l'empresa de manteniment, a més:
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Certificat de correcta immunització front tètanus.

També per a contractacions d'obres, cal més documentació com:


Estudi de Seguretat.

Per a la contractació del control de plagues:

Carnet de manipulador productes fitosanitaris.
Per a les empreses de restauració:

Carnet manipulador aliments.
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