INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ MITJANÇANT CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE
VALOR DE LES OFERTES CONTINGUDES EN EL SOBRE B EN EL MARC DE L’EXPEDIENT
TRD/18, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ACORD MARC AMB NOVA LICITACIÓ DELS
SERVEIS SANITARIS DE TERÀPIA RESPIRATÒRIA A DOMICILI (TRD) EN L’ÀMBIT

GENERALITAT DE CATALUNYA

GEOGRÀFIC DE CATALUNYA PER A L’EDAT PEDIÀTRICA

1. Objecte de l’informe:
És objecte d’aquest informe tècnic la valoració mitjançant criteris susceptibles de judici de valor
de les ofertes contingudes en el sobre B, en el marc de l’expedient TRD/18 per la contractació
mitjançant acord marc amb nova licitació dels serveis sanitaris de Teràpia Respiratòria a Domicili
(TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya per a l’edat pediàtrica.
2. Empreses que han licitat el lot:

La relació de les empreses que han licitat el lot pediàtric són les següents:

Lot 14
Air Liquide Healthcare España, SL
Oximesa, SL
Vivisol Ibérica, SLU
Oxigen Salud, SA
Esteve Teijin Healthcare, SL

3. Valoració criteris susceptibles de judici de valor (màxim 100 punts)
Els licitadors que no obtinguin una valoració mínima de 51 punts sobre 100 seran considerats
com a “no apte”.
En relació al definit als apartats 1.c) i 2 del quadre de característiques d’aquesta licitació, que fa
referencia a l’excés i format de pàgines de les ofertes presentades; aquest comitè, en unanimitat,
ha pres la decisió de centrar l’avaluació en els aspectes qualitatius sobre el contingut de l’oferta i,
per considerar-ho irrellevant, obviar aquells relacionats amb la seva extensió.
Juntament amb aquests criteris s’ha presentat l’oferta detallada en quan al Plec de Requeriments
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Tècnics dels Aparells i de Característiques Tècniques dels Serveis de TRD, tant pel que fa en
edat adulta i pediàtrica considerats com a requeriments mínims d’obligat compliment.
Els criteris de valoració previstos en el plec susceptibles de judici de valor són els

GENERALITAT DE CATALUNYA

següents:

1. RRHH organització del treball ............................................................... fins a 40 punts
a) Aportar un organigrama mitjançant un document que identifiqui les persones que
composaran l’estructura de comandament, indicant càrrec, funcions i responsabilitats
de cadascun, i especificant els professionals sanitaris dins d’aquesta estructura de
comandament.
S’haurà de presentar els currículum vitae professional i formatiu de cada persona. Es
valorarà que contingui tota la informació sol·licitada i que aquesta estigui actualitzada
(fins a 8 punts).



Air Liquide Healthcare España, SL

Per tot el que argumentem es valora amb la màxima puntuació: Organigrama detallat amb
descripció clara de les funcions i responsabilitats. Curriculum de tots els integrants
professional i formatiu. S’especifiquen els professionals sanitaris. Puntuació obtinguda per al
lot 14


8/ 8

Esteve Teijin Healthcare, SL

Per tot el que argumentem es valora amb la màxima puntuació: Organigrama detallat amb
descripció clara de les funcions i responsabilitats. Curriculum de tots els integrants
professional i formatiu. S’especifiquen els professionals sanitaris. Puntuació obtinguda per al
lot 14


8/ 8

Oximesa, SL

Per tot el que argumentem es valora amb la màxima puntuació: Organigrama detallat amb
descripció clara de les funcions i responsabilitats. Curriculum de tots els integrants
professional i formatiu. S’especifiquen els professionals sanitaris. Puntuació obtinguda per al
lot 14


8/ 8

Oxigen Salud, SA

Per tot el que argumentem es valora amb la màxima puntuació: Organigrama detallat amb
descripció clara de les funcions i responsabilitats. Curriculum de tots els integrants

2/10
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professional i formatiu. S’especifiquen els professionals sanitaris. Puntuació obtinguda per al
lot 14


8/ 8

Vivisol Ibérica, SLU

Per tot el que argumentem es valora amb la màxima puntuació: Organigrama detallat amb
descripció clara de les funcions i responsabilitats. Curriculum de tots els integrants

GENERALITAT DE CATALUNYA

professional i formatiu. S’especifiquen els professionals sanitaris. Puntuació obtinguda per al
lot 14

8/ 8

b) Presentar un esquema de l’horari d’atenció al públic tant en els centres d’atenció
ambulatòria d’atenció del SAHS, com pels serveis d’atenció a domicili que als quals
es fan referència en els Plec de Característiques Tècniques, informant de la
distribucions de torns i sistema de substitucions previst. L’horari ha de permetre la
màxima accessibilitat a les persones usuàries establint-se un mínim d’atenció al
públic de 9 hores entre les 9h i les 21h pels dies laborables i de 24 hores i 365 dies a
l’any per l’atenció urgent. Es valorarà més l’oferta que permeti més accessibilitat pel
pacient en quan a l’horari i dies d’atenció ambulatòria (fins a 12 punts).


Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció de la valoració referent esquema de l’horari d’atenció al públic: la oferta valorada
ofereix la màxima disponibilitat horària, ja que a més del mínim d’atenció requerit, també
s’ofereix una atenció permanent de 24 hores tots els dies. Puntuació obtinguda per al lot 14
12/ 12


Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció de la valoració referent esquema de l’horari d’atenció al públic: a més de garantir
l’atenció durant

l’horari requerit,

l’oferta

valorada ofereix bona disponibilitat

ambulatòria 18h, i a domicili 14h d’atenció. Puntuació obtinguda per al lot 14


horària

9/ 12

Oximesa, SL

Descripció de la valoració referent esquema de l’horari d’atenció al públic: a més de garantir
l’atenció durant

l’horari requerit,

l’oferta

valorada ofereix bona disponibilitat

horària

ambulatòria 15h, i a domicili 15h d’atenció, discretament inferior a altre competidores.
Puntuació obtinguda per al lot 14 8/ 12


Oxigen Salud, SA

Descripció de la valoració referent esquema de l’horari d’atenció al públic: es garanteix
l’atenció durant l’horari requerit, però no ofereix atenció extra ambulatòria comparat amb les
competidores .Domicili 14h d’atenció. Puntuació obtinguda per al lot 14

6/ 12

3/10
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Vivisol Ibérica, SLU

Descripció de la valoració referent esquema de l’horari d’atenció al públic: la oferta valorada
ofereix la màxima disponibilitat horària, ja que a més del mínim d’atenció requerit, també
s’ofereix una atenció permanent de 24 hores tots els dies en el lot pediàtric. Puntuació

GENERALITAT DE CATALUNYA

obtinguda per al lot 14

12/ 12

c) Presentar un programa anual de formació especificant la matèria (que en tot cas ha
de ser objecte del contracte), calendari detallat, centre o institució que imparteix
l’activitat formativa, durada del curs, personal destinatari, impacte esperat sobre la
qualitat o eficiència de la prestació i, una descripció del sistema d’avaluació de la
formació. Es valorarà que contingui el detall del programa anual de forma de formació
amb totes les especificacions (fins a 20 punts).


Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció de la valoració referent programa de formació anual: Programa i calendari
detallats. Conté amb gran detall el programa anual de formació perquè se li pugui atorgar la
màxima puntuació. Durada i personal destinatari ben descrits. Correcta descripció de
l’impacte. A més ofereix formació per a pacients. Puntuació obtinguda per al lot 14 20/ 20


Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció de la valoració referent a programa de formació anual: Programa i calendari
detallats, però no tan exhaustius. Durada i personal destinatari ben descrits. Correcta
descripció de l’impacte. Puntuació obtinguda per al lot 14


19/ 20

Oximesa, SL

Descripció de la valoració referent a programa de formació anual: Programa i calendari
detallats, però no tan exhaustius. Durada i personal destinatari ben descrits. Correcta
descripció de l’impacte. Puntuació obtinguda per al lot 14


19/ 20

Oxigen Salud, SA

Descripció de la valoració referent a programa de formació anual:

Programa i calendari

detallats, però no tan exhaustius. Durada i personal destinatari ben descrits. No especifica
l’impacte de cada curs. Puntuació obtinguda per al lot 14



16/ 20

Vivisol Ibérica, SLU

Descripció de la valoració referent programa de formació anual: Programa i calendari
detallats. Conté amb gran detall el programa anual de formació perquè se li pugui atorgar la

4/10

Doc.original signat per:
ANTONIO MORENO GALDO /
num:08212871 10/06/2020,
ALBA TORRENT VERNETTA /
num:08384343 10/06/2020,
MARTI PONS ODENA /
num:08275847 10/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0JOA6QHVDILUJEP3ENK8RAUKCR9WXGG5*
0JOA6QHVDILUJEP3ENK8RAUKCR9WXGG5

Data creació còpia:
07/09/2020 13:11:55
Data caducitat còpia:
07/09/2023 00:00:00
Pàgina 4 de 10

màxima puntuació. Durada i personal destinatari ben descrits. Correcta descripció de
l’impacte. A més ofereix formació per a pacients. Puntuació obtinguda per al lot 14 20/ 20

2. Procediments .......................................................................................... fins a 60 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

Procediments generals i específics en relació a l’activitat objecte del contracte.
Concretament s’haurà de presentar:

a) La descripció dels circuits de recepció i resposta als suggeriments, les queixes i les
reclamacions dels usuaris amb indicació del temps de resposta esperat, els recursos
destinats, els procediments, les accions previstes per resoldre-les, el pla de
contingència en els casos que, per motius d’existència de risc de seguretat del
pacient, es consideri necessari. Es valorarà que sigui específica per les TRD i
contingui tota la informació que es descriu en aquest apartat (fins a 11 punts).


Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció de la valoració referent a circuits de recepció, resposta a suggeriments i temps de
resposta adequats. Pla de contingència descrit però no totalment detallat, és per aquest
motiu que li donem 2 punts menys. Puntuació obtinguda per al lot 14


9/ 11

Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció de la valoració referent a circuits de recepció, resposta a suggeriments i temps de
resposta adequats. Pla de contingència descrit però no totalment detallat, és per aquest
motiu que li donem 2 punts menys. Puntuació obtinguda per al lot 14


9/ 11

Oximesa, SL

Descripció de la valoració referent a circuits de recepció, resposta a suggeriments
adequada, indicació temps de resposta en dies sense especificar, a diferència d’altres
competidors. Especialment destacable per obtenir una menor puntuació que el pla de
contingència és molt poc detallat. Puntuació obtinguda per al lot 14 7/ 11


Oxigen Salud, SA

Descripció de la valoració referent a circuits de recepció, resposta a suggeriments
adequada, temps de resposta més llarg que altres competidores. Especialment destacable
per obtenir una menor puntuació que el pla de contingència és molt poc detallat. Puntuació
obtinguda per al lot 14

7/ 11

5/10
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Vivisol Ibérica, SLU

Descripció de la valoració referent a circuits de recepció, resposta a suggeriments, indicació
temps de resposta inferior a un dia. Pla de contingència molt detallat. Puntuació obtinguda
per al lot 14

11/ 11

GENERALITAT DE CATALUNYA

b) El protocol de coordinació entre l’empresa i el prescriptor, adequat al control i
seguiment dels malalts amb TRD segons les característiques de cada centre. Es
valorarà que contingui el detall del protocol indicant la forma de relació entre
l’empresa i el prescriptor i el sistema de seguiment (fins a 5 punts).


Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció de la valoració referent a coordinació amb prescriptor i seguiment dels pacients:
S’especifica el protocol indicant la forma de relació entre l’empresa i el prescriptor, i el
sistema de seguiment. No detallen relació especifica amb hospital pediàtrics Puntuació
obtinguda per al lot 14


3/ 5

Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció de la valoració referent a coordinació amb prescriptor i seguiment dels pacients:
S’especifica el protocol indicant la forma de relació entre l’empresa i el prescriptor, i el
sistema de seguiment. Puntuació obtinguda per al lot 14


5/ 5

Oximesa, SL

Descripció de la valoració referent a coordinació amb prescriptor i seguiment dels pacients:.
S’especifica el protocol indicant la forma de relació entre l’empresa i el prescriptor, i el
sistema de seguiment. No detallen relació especifica amb hospital pediàtrics Puntuació
obtinguda per al lot 14


3/ 5

Oxigen Salud, SA

Descripció de la valoració referent a coordinació amb prescriptor i seguiment dels pacients:
S’especifica el protocol indicant la forma de relació entre l’empresa i el prescriptor, i el
sistema de seguiment. Puntuació obtinguda per al lot 14


5/ 5

Vivisol Ibérica, SLU

Descripció de la valoració referent a coordinació amb prescriptor i seguiment dels pacients:
S’especifica el protocol indicant la forma de relació entre l’empresa i el prescriptor, i el
sistema de seguiment. Puntuació obtinguda per al lot 14

5/ 5

6/10
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c) La descripció detallada dels sistemes de control intern de la qualitat dels seus serveis
indicant periodicitat de les actuacions i recursos destinats. Es valorarà que contingui
tota la informació dels punts esmentats (fins a 7 punts).


Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció de la valoració referent a sistemes de control intern de qualitat molt ben descrits i

GENERALITAT DE CATALUNYA

molt complerts i per aquest motiu es dóna la máxima puntuació.
detallats. Puntuació obtinguda per al lot 14


Periodicitat i recursos

7/7

Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció de la valoració referent a sistemes de control intern molt ben descrits. Periodicitat
i recursos no completament detallats. Puntuació obtinguda per al lot 14


6.5 / 7

Oximesa, SL

Descripció de la valoració referent a sistemes de control intern ben descrit . Periodicitat mal
detallada per la raó que rep la pitjor puntuació. Puntuació obtinguda per al lot 14


6/7

Oxigen Salud, SA

Descripció de la valoració referent a sistemes de control intern molt ben descrits. Periodicitat
i recursos no completament detallats. Puntuació obtinguda per al lot 14


6.5 / 7

Vivisol Ibérica, SLU

Descripció de la valoració referent a sistemes de control intern molt ben descrits. Periodicitat
i recursos no completament detallats. Puntuació obtinguda per al lot 14

6.5 / 7

d) El protocol de la prestació de ventilació mecànica durant el canvi d’adjudicataris tenint
en compte els terminis mínims especificats al plec i detallant els protocols d’actuació
en situació de contingència en els casos que es pugui preveure una situació de risc
per la salut del pacient. En aquests casos es detallarà quines actuacions i recursos es
destinaran indicant els temps mitjos de cada procés. Es valorarà que contingui el
detall de cada punt esmentat (fins a 12 punts).



Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció protocol de prestació de VM. Protocols de contingència amb gran detall contenint
cada punt esmentat i per aquest motiu es dóna la màxima puntuació. Puntuació obtinguda
per al lot 14

12/ 12

7/10
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Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció protocol de prestació de VM. Protocols de contingència amb gran detall contenint
cada punt esmentat i per aquest motiu es dóna la màxima puntuació. Puntuació obtinguda
per al lot 14


12/ 12

Oximesa, SL

GENERALITAT DE CATALUNYA

Descripció protocol de prestació de VM no ben detallat. Protocols de contingència correcte.
Puntuació obtinguda per al lot 14


9/ 12

Oxigen Salud, SA

Descripció protocol de prestació de VM no ben detallat però inclou un algoritme. Protocols
de contingència correcte. Puntuació obtinguda per al lot 14


10/ 12

Vivisol Ibérica, SLU

Descripció protocol de prestació de VM. Protocols de contingència amb gran detall contenint
cada punt esmentat i per aquest motiu es dóna la màxima puntuació. Puntuació obtinguda
per al lot 14

12/ 12

e) El pla de manteniment dels equips que inclogui un protocol d’actuació davant
d’avaries dels equips indicant els recursos que es destinen i els temps mitjos de
reparació en funció del tipus d’avaria. Aquest pla de manteniment ha d’incloure un
model de gestió de riscos per la salut del pacient que pugui ocasionar l’avaria,
indicant les actuacions concretes que es duran a terme i els plans de contingència
corresponents en els casos que es consideri necessari. Es valorarà que contingui tota
la informació detallada dels punts esmentats (fins a 13 punts).



Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció protocol de avaries, temps de resposta i gestió de riscos compleixen de forma
raonable les necessitats dels pacients i semblen garantir la seva seguretat de forma òptima
per la qual cosa s’atorga la màxima puntuació. Puntuació obtinguda per al lot 14


13/ 13

Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció protocol de avaries, temps de resposta i gestió de riscos compleixen de forma
raonable les necessitats dels pacients i semblen garantir la seva seguretat de forma òptima
per la qual cosa s’atorga la màxima puntuació. Puntuació obtinguda per al lot 14

13/ 13

8/10
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Oximesa, SL

Descripció protocol de avaries, temps de resposta i gestió de riscos compleixen de forma
raonable les necessitats dels pacients i semblen garantir la seva seguretat de forma òptima
per la qual cosa s’atorga la màxima puntuació. Puntuació obtinguda per al lot 14


13/ 13

Oxigen Salud, SA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Descripció protocol de avaries, temps de resposta i gestió de riscos compleixen de forma
raonable les necessitats dels pacients i semblen garantir la seva seguretat de forma òptima
per la qual cosa s’atorga la màxima puntuació. Puntuació obtinguda per al lot 14


13/ 13

Vivisol Ibérica, SLU

Descripció protocol de avaries, temps de resposta i gestió de riscos compleixen de forma
raonable les necessitats dels pacients i semblen garantir la seva seguretat de forma òptima
per la qual cosa s’atorga la màxima puntuació. Puntuació obtinguda per al lot 14

f)

13/ 13

El protocol de continuïtat de la prestació ens els desplaçament de pacients amb TRD
tenint en compte els criteris del Plec de Característiques Tècniques. Es valorarà el
contingut i adequació del protocol ajustat als criteris del Plec de Característiques
Tècniques (fins a 12 punts).



Air Liquide Healthcare España, SL

Descripció protocol de continuïtat de l’atenció en desplaçaments: Descriu bé el protocol de
continuïtat en els desplaçaments, referint-se adequadament al desplaçament en avió i els
equips necessaris per als desplaçaments en avió. També es fa referència adequada al
desplaçament en altres mitjans. Puntuació obtinguda per al lot 14


12/ 12

Esteve Teijin Healthcare, SL

Descripció protocol de continuïtat de l’atenció en desplaçaments: Descriu bé el protocol de
continuïtat en els desplaçaments, referint-se adequadament al desplaçament en avió i els
equips necessaris per als desplaçaments en avió. També es fa referència adequada al
desplaçament en altres mitjans. Puntuació obtinguda per al lot 14


12/ 12

Oximesa, SL

Descripció protocol de continuïtat de l’atenció en desplaçaments: Descriu bé el protocol de
continuïtat en els desplaçaments, referint-se adequadament al desplaçament en avió i els
equips necessaris per als desplaçaments en avió. No detallada desplaçament amb altres
mitjans. Puntuació obtinguda per al lot 14

11/ 12
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Oxigen Salud, SA

Descripció protocol de continuïtat de l’atenció en desplaçaments: Descriu bé el protocol de
continuïtat en els desplaçaments, referint-se adequadament al desplaçament en avió i els
equips necessaris per als desplaçaments en avió. També es fa referència adequada al
desplaçament en altres mitjans. Puntuació obtinguda per al lot 14

GENERALITAT DE CATALUNYA



12/ 12

Vivisol Ibérica, SLU

Descripció protocol de continuïtat de l’atenció en desplaçaments: Descriu bé el protocol de
continuïtat en els desplaçaments, referint-se adequadament al desplaçament en avió i els
equips necessaris per als desplaçaments en avió. També es fa referència adequada al
desplaçament en altres mitjans. Puntuació obtinguda per al lot 14

12/ 12

4. Resum de les puntuacions obtingudes i proposta d’ofertes d’empreses admeses o
excloses

Les puntuacions obtingudes en els diferents apartats de la valoració són les següents:

PUNTUACIÓ
LOT
14
14
14
14
14

EMPRESES
Air Liquide Healthcare España,
SL
Oximesa, SL
Vivisol Ibérica, SLU
Oxigen Salud, SA
Esteve Teijin Healthcare, SL

Punt 1

Punt 2

Total
1+2

40

56

96

35
40
30
36

49
59,5
53,5
57,5

84
99,5
83,5
93,5

Totes les empreses compleixen amb tots els requisits demanats en el plec de prescripcions
tècniques d’aquesta licitació, per tant es proposa que la seva oferta sigui admesa.

A Barcelona, 8 de juny de 2020

Dr. Antonio Moreno

Dra. Alba Torrent

Dr.Martí Pons
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