ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament
(exp.2021/02)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Diagnòstic Molecular.
c) Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Unitat de Contractació
Adreça: Gran Via de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93.260.70.62
Fax: 93.260.78.11
Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net
Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
Data límit d’obtenció d’informació de documentació i informació: Fins la data límit de
presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: CP-2021-02
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Subministrament.
b) Descripció: Subministrament de testos de detecció genètica per l’anàlisi de
mutacions mitjançant tecnologia de seqüenciació massiva per a l’Institut Català
d’Oncologia.
c) Divisió per lots i número de lots: No. Ateses les característiques de realització del
subministrament d’un mateix producte (testos per la detecció genètica), per un mateix
proveïdor, no procedeix la divisió en lots.
d) Termini d’execució/lliurament: Un (1) any.
e) Admissió pròrroga: Si, dues (2) prorrogues anuals (potestativa per l’ICO i obligatòria
pel contractista).
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinari.
b) Procediment: Obert.
c) Naturalesa: Subministrament.
d) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats
en el document Quadre de Característiques i són els següents sobre una puntuació
de 100 punts:

1. Criteris d’adjudicació valorables automàticament (Fins a 60 punts) (SOBRE
C)
1. Proposta econòmica, fins a 50 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta que resulti més econòmica. Per al càlcul
d’aquestes puntuacions s’aplicarà la següent fórmula:

Pv = ( (1-(Ov-Om/IL) x (1/VP) ) x P
On:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació : 1
P = Punts criteri econòmic : 50
A efectes de comparació d’ofertes, els licitadors presentaran la seva oferta sobre la
base del pressupost base de licitació estimat i màxim de (99.000,00 €/anual IVA
exclòs), que hauran de millorar o igualar.
2. Altres criteris de valoració automàtica, fins a 10 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació el temps d’entrega a comptar a partir del dia
següent a la comanda feta per l’ICO, segons el següent:
•
•
•

d’ 1 a 5 dies: 10 punts
de 6 a 10 dies: 5 punts
més de 14 dies: 0 punts

2. Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor: fins a 40 punts (SOBRE B).
Es valorarà la qualitat de la proposta relativa a:
2.1. La capacitat de simplificació de la tecnologia de les determinacions genètiques
oferta pel licitador, que permeti la simplificació en el flux de treball i, per tant,
l’obtenció de resultats en el menor temps possible, des de la preparació de
llibreries fins a la preparació del pool per a la seqüenciació. Si es justifica un
temps màxim de 3 dies: fins a 10 punts; si es justifica un temps màxim de 4-5
dies: fins a 5 punts; si es justifica un temps màxim >5 dies: 0 punts.
2.2. La disponibilitat de la tècnica, documentalment justificada, per a incorporar
índex duals amb un combinació única per mostra que permeti l’anàlisi de 96
mostres simultàniament. Fins a 10 punts
2.3. La preparació de les mostres i la seva indexació prèvia a l’hibridació de la
llibreria (PCR preCaptura). Fins a 5 punts
2.4. La disponibilitat de la tècnica, documentalment justificada, per utilitzar la
reacció enzimàtica com a mètode per a la fragmentació dels àcids nucleics.
Fins a 5 punt

2.5. La possibilitat d’adaptació del kit per l’avaluació de variacions puntuals de
nucleòtids (SNV), variacions de número de còpia (CNV) i petites insercions i
delecions (indels) en un sol assaig. Fins a 5 punts.
2.6. La capacitat de la tècnica, justificada documentalment, per a permetre treballar
en paral·lel amb DNA i RNA per tal d’optimitzar el flux de treball al laboratori.
Fins a 5 punts.
Justificació dels criteris: Els criteris anteriorment indicats valoren la disponibilitat i
capacitat de la tècnica oferta ja que contribueix a una major agilitat i optimització
del treball al laboratori o a l’aportació de prestacions addicionals en la realització
de les determinacions.
Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:
Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats, en cas
que una o varies ofertes superin el llindar del 50% de la puntuació prevista per a cada
criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà la següent fórmula a cada
una de les ofertes a efectes de determinació de la seva puntuació:
Pop = P x VTop/VTmv
On:
Pop= Puntuació d’oferta a puntuar
P= Puntuació del criteri o subcriteri
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua.
VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada.
Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i subcriteris
el 50% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les ofertes obtindran la
puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.

4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 297.000,00 € (Iva exclòs).
b) Pressupost de licitació
Import IVA exclòs
21 % IVA
Import IVA inclòs

99.000,00 euros
20.790,00 euros
119.790,00 euros

5. Garanties exigides:
a) Provisional: No
b) Definitiva: Sí, 5 % de l’import d’adjudicació
6. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 de juny de 2021, fins a les 23:59 hores.
b) Modalitat de presentació: La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Lloc de presentació: Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.

7. Obertura de les ofertes:
La data i hora de l’acte públic per a l’obertura de les proposicions que continguin la
documentació corresponent als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
es notificarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.

L’Hospitalet de Llobregat, 11 de maig de 2021

