Expedient núm. SA-2023-22

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
La present memòria s'emet de conformitat amb l'estipulat a l'article 116 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (en endavant LCSP), per justificar l'elecció del procediment de licitació, els
criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tindran
en consideració per adjudicar el present contracte.

1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament d’antisèrum d’ús més freqüent per a
les anàlisis d’identificació de microorganismes en aliments, aigües, residus i elements
mediambientals que es realitzen als laboratoris de Salut Pública del Departament de Salut
segons els programes de vigilància i control analític que s’estableixin per l’any 2023.
Els llistats de productes per a cada lot es troben als annexos del Plec de prescripcions
tècniques (en endavant PPT).
CPV: 33696500-0 Reactius de laboratori

2. Justificació de la necessitat de contractació
La necessitat del contracte sorgeix de les funcions de control i vigilància de salut pública que
legalment tenen encomanades els laboratoris de Salut Pública de Catalunya que depenen de
la Secretaria de Salut Pública:
D’acord amb l’article 51 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, els laboratoris
integrants de la xarxa de laboratoris de salut pública de Catalunya tenen com a funcions
principals, entre altres: proveir resultats analítics fiables per a l'avaluació i la vigilància dels
perills relacionats amb la salut ambiental, la seguretat alimentària i les malalties infeccioses,
transmissibles, cròniques i genètiques; intervenir en emergències relacionades amb la salut
pública, donant suport analític a la identificació de perills, fonts d'infecció, portadors i altres
factors de risc; donar suport analític a estudis i projectes de recerca en salut pública.
En l’actualitat i d’acord amb el Decret Decret 129/2022, de 28 de juny, de reestructuració del
Departament de Salut, els laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut pública de Catalunya
depenen de la Secretaria de Salut Pública, a qui correspon, entre d’altres, garantir les
prestacions necessàries per preservar, protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit
individual i colꞏlectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública i de la
salut laboral.
Aquesta regulació es troba en consonància amb allò que preveu la Llei estatal 33/2011, de 4
d’octubre, General de Salut Pública, la qual al seu article 15 reconeix als laboratoris com a
infraestructures de salut pública destinades a cobrir les necessitats específiques en matèria
de salut pública i a assegurar la qualitat dels serveis, tot definint la vigilància en salut pública
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com el conjunt d’activitats destinades a recollir, analitzar, interpretar i difondre informació
sobre l’estat de salut de la població i els factors que la condicionen, amb l’objecte de
fonamentar les actuacions en matèria de salut pública.
Segons el Reglament (CE) núm. 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març
de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzades per garantir l'aplicació de la
legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat
vegetal i productes fitosanitaris, tots els laboratoris que participin en el control oficial han
d’estar acreditats per la norma UNE ISO/IEC 17025.
Els laboratoris de la xarxa de laboratoris de Salut Pública de Catalunya que depenen de la
Secretaria de Salut Pública necessiten els productes objecte d’aquest contracte per a la
realització de les anàlisis incloses en les tasques de control i vigilància que legalment tenen
atribuïdes segons s’acaba de descriure.
Aquestes anàlisis oficials es fan sobre aliments, productes alimentosos, residus, aigües i
elements mediambientals i requereixen la utilització de material de laboratori específic.
El subministrament dels productes cal que es realitzi de forma continuada durant tot l’any, sota
comanda, en funció de les necessitats dels laboratoris, i dependrà:
-

del nombre de solꞏlicituds d’anàlisi a realitzar a les mostres recollides en els diversos
programes de vigilància analítica, que te establerts la Secretaria de Salut Pública,
de les respostes a alertes, brots i toxiinfeccions

tant en l’àmbit ambiental com a l’alimentari.
Per la seva pròpia naturalesa i finalitat, els programes de vigilància analítica no són idèntics
cada any pel que fa a nombre i tipologia de mostres i tampoc pel que fa a microorganismes a
investigar. Per altra banda, la incidència de brots, alertes i toxiinfeccions d’origen ambiental i
alimentari no es pot planificar.
Els materials objecte d’aquests subministraments són aquells que històricament s’han
consumit i per tant es pot fer una previsió estimada de consum a partir de dades d’anys
anteriors.
El quadre amb els diferents materials objecte d’aquest contracte i les previsions estimades
es pot trobar als annexes del PPT.
Tal com prescriu la normativa, els laboratoris de Salut Pública estan acreditats segons la
norma UNE ISO/IEC 17025 per a realitzar les analítiques de microbiologia, segons unes
metodologies de treball que impliquen la utilització de materials molt específics i que en alguns
casos no es poden substituir sense perdre la condició de tècnica acreditada.
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3. Divisió en lots
Aquest expedient es distribueix en quatre lots, basats en els diferents usos i tipologia dels
productes.
Els productes estan descrits afegint la marca i referència com a part de la descripció, per
afavorir al licitador a conèixer les característiques de cada producte, degut a que hi ha
productes molt especialitzats els quals la seva descripció és molt complexa (productes molt
tècnics i específics).
No obstant, aquesta exigència no ha d’afavorir a cap licitador concret, ja que tots els productes
descrits amb referència a una marca o fabricant es troben al mercat lliurement i a l’abast de
qualsevol proveïdor qualificat, tot admetent-se amb caràcter general que els licitadors que ho
desitgin puguin incloure en les seves ofertes productes amb una composició idèntica que
asseguri la seva equivalència funcional i tècnica amb els productes inclosos al lot.
LOT 1: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i classificació
de microorganismes. Tipus 1
LOT 2: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i classificació
de microorganismes. Tipus 2
LOT 3: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i classificació
de microorganismes. Tipus 3.
LOT 4: Antisèrums i altres elements de diagnòstic per la identificació, serotipatge i classificació
de microorganismes. Tipus 4
Els global d’antisèrums i altres elements de diagnòstics per la identificació, serotipatge i
classificació de microorganismes s’ha dividit en diversos lots, segons el tipus, per facilitar als
licitadors la presentació d’ofertes complertes (amb la totalitat dels productes) i així afavorir que
el màxim nombre d’empreses pugui licitar per aquests lots.
Els productes que configuren el lots estan associats a l’abast de la seva acreditació i per
aquesta raó hi ha alguns productes en els quals s’especifica a la seva descripció que “No
s'admet referència equivalent per motiu tècnic/acreditació”, S’ha de tenir en compte que una
variació del producte solꞏlicitat significaria tornar a acreditar-se amb la conseqüent despesa
econòmica i inversió de temps (fet totalment inassumible pels laboratoris de Salut Pública del
Departament de Salut).
Tot i això s’ha fet un anàlisi concís de tots el productes per intentar admetre el màxim de
productes equivalents als referenciats, tal i com es pot comprovar a l’Annex del PPT.

4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
4.1 Pressupost de licitació
S’ha estimat un pressupost màxim de licitació pel present contracte de 46.257,70 euros,
dels quals 38.229,50 euros corresponen al preu màxim del contracte i 8.028,20 euros,
corresponen al 21% d’IVA, desglossat d’acord amb el quadre següent:
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Lot 1

Import màxim
licitació
(s/IVA)
6.399,67 €

1.343,93 €

Import màxim
licitació (amb
IVA)
7.743,60 €

Lot 2

6.024,45 €

1.265,13 €

7.289,58 €

Lot 3

4.431,13 €

930,54 €

5.361,67 €

Lot 4

21.374,25 €

4.488,59 €

25.862,84 €

38.229,50 €

8.028,20 €

46.257,70 €

LOT

IVA (21%)

Per a tots els lots, el pressupost de licitació s’ha determinat en base als preus unitaris i el
nombre d’unitats que es relacionen al PPT.
L’estimació del nombre d’unitats s’ha calculat en base a les previsions de consum dels
laboratoris per a l’any 2023 (Veure Annex amb dades de Consum històric), les quals s’han
determinat a partir del consum històric dels darrers cinc anys per aquests mateixos productes.
Aquesta estimació de consum pel 2023 es pot trobar com annex al PPT.
D’acord amb allò que disposa l’article 101.10 LCSP, per a la fixació dels preus unitaris dels
productes inclosos a l’objecte del present contracte, s’ha tingut en compte el preu ofert per
aquests mateixos productes per diferents proveïdors durant l’any 2022. D’aquells productes
dels quals es disposava de preus d’anys anteriors (2019, 2020,...) s’ha augmentat un 2% per
cada any.
Per estimar els preus dels productes per al 2023 s’ha afegit un 15% als preus ofertats el 2022.
Aquests 15% està justificat per les diferents circumstàncies:
-Són preus de concurs, no preus de catàleg, amb els descomptes que els proveïdors
podien aplicar el darrer trimestre del 2021
-Diferents proveïdors han advertit que durant el 2022 no podran mantenir preus i han
anunciat augment pel segon semestre de 2022 entre el 5 i el 20% de mitjana en els
nous contractes.
-Així mateix diferents proveïdors han anunciat que durant el 2022 hauran de començar
a cobrar ports o a incrementar els que cobren. Això per la tipologia i estructura de les
nostres comandes, moltes i petites en cost, representa un increment percentual per
comanda de fins al 28%
Davant aquests fets i la incertesa del que pugui passar cal considerar que aquests increments
seran acumulats per l’any vinent i cal tenir-los en consideració en aquest concurs, per tal que
diferents proveïdors hi puguin optar i no córrer el risc de que quedin deserts.
Aquesta Unitat considera que els preus esmentats són ajustats a preus de mercat pel 2023,
tal i com disposa l’article 102 de la LCSP.
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En tot cas, els imports estipulats en el quadre anterior constitueixen el límit màxim de despesa
(IVA inclòs) que pot comprometre l’òrgan de contractació, i la facturació es farà sempre en
funció de les unitats efectivament entregades, sense cap compromís per part de l’adjudicador
de realitzar cap pagament que no sigui conseqüència d’una comanda efectuada.
L’import de cada lot, que figura al quadre anterior, té caràcter de màxim i els licitadors no
podran superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquests imports seran
desestimades automàticament.
Els preus unitaris dels productes que conformen els lots són preus màxims.
S’ha de tenir en compte que les unitats que s’han fet servir per calcular l’import de licitació
són unitats estimades, en base a les necessitats d’anys anteriors. Aquesta estimació no
suposa cap compromís de compra per part del licitant.
Aquelles ofertes que sobrepassin l’import de licitació de cada lot quedaran automàticament
excloses.
Aquells productes que sobrepassin el preu màxim establert no es tindran en compte al valorar
la oferta.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com distribució, transport i la resta de despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions que s’han de complir durant l’execució del contracte.
El pagament d’aquest import s’imputarà a càrrec de la partida del pressupost del Departament
de Salut SA1402 D/221000500/4140/0000 de productes farmacèutics i analítiques, o partida
equivalent pel 2023.

4.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és 38.229,50 euros, atès que no es preveu la possibilitat de
pròrroga, ni la possibilitat de modificació del contracte.

5. Durada del contracte
Des de l’1 de gener de 2023 o des de la data de formalització del contracte, si aquesta és
posterior a l’1 de gener de 2023, fins al 31 de desembre de 2023.

6. Pròrroga del contracte
No es preveu la possibilitat de pròrroga atès que les necessitats de productes no són
idèntiques d’un any per l’altre.
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7. Procediment d’adjudicació
Procediment: Es tramita un procediment obert simplificat abreujat atès que la quantia del
Valor Estimat del Contracte és inferior a 60.000 euros, segons l’establert a l’art.159.6 de la
LCSP.
Tramitació: Ordinària

8. Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Els criteris objectius de solvència, d'entre els assenyalats als articles 87 a 91 de la LCSP,
vinculats al seu objecte i proporcionals al mateix, són els següents:
8.1 Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de negoci
dels tres últims finalitzats haurà de ser igual o superior a una vegada el valor estimat del/s
lot/s al que es concorri. En concret, per a cadascun dels lots seran els imports següents:

Lot 1

6.399,67 €

Lot 2

6.024,45 €

Lot 3

4.431,13 €

Lot 4

21.374,25 €

Si es concorre a més d’un lot aquest criteri s’haurà de complir per cadascun d’ells de manera
acumulativa.
Forma d’acreditació
Mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit en aquest registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

8.2 Solvència tècnica o professional
a) S’ha de disposar d’un import de subministraments efectuats en els tres últims anys, d'igual
o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual
acumulat l'any de més execució del qual sigui igual o superior al 70 per cent del Valor
Estimat del Contracte (VEC) del/s lot/s al que es concorri, en concret:
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Lot 1

4.479,77 €

Lot 2

4.217,12 €

Lot 3

3.101,79 €

Lot 4

14.961,98 €

Forma d’acreditació
Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

b) Sistema de gestió de la qualitat que compleixi amb els criteris de la sèrie de normes UNEEN ISO 9001 o equivalent.

D’acord, amb l’article 89.1 h) de la LCSP, en els contractes no subjectes a una regulació
harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, serà suficient per assolir la solvència
tècnica que disposi del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a
l’empresa, per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat,
amb un mínim exigible d'una persona.
Les dades que consten en el certificat d’inscripció al RELI i al ROLECE tenen plens efectes
jurídics per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional.
Per tant, les empreses inscrites al RELI o ROLECE i que tinguin les dades actualitzades en
aquests registres, no caldrà que aportin la documentació requerida per acreditar la solvència.
Tanmateix, s’haurà d’acreditar aquells mitjans de solvència específics que s’hagin demanat i
que no quedin reflectits en el RELI o el ROLECE.

No obstant això, d’acord amb allò establert a l’art. 159.6 LCSP, atès que el valor estimat
d’aquest contracte és inferior a 60.000 € i la licitació es tramita mitjançant procediment
simplificat abreujat, els licitadors estaran exempts de l’obligació d’acreditar la seva
solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica i professional

9. Criteris d’adjudicació
Només es tindran en compte ofertes que compleixin exactament amb totes les
especificacions relacionades al plec de prescripcions tècniques i que no superin el pressupost
de licitació.
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Els licitadors poden presentar ofertes referides a un, a diversos o a tots els lots, i han
d’especificar, si escau, l’oferta que correspon a cada lot.
Cada licitador pot presentar només una oferta per a cada lot pel qual liciti. La presentació de
més d’una oferta a un mateix lot comportarà la seva exclusió.
Aquells productes els quals l’empresa fabricant hagi modificat la referència (conservant la
composició i/o característiques idèntiques, o “millorant-les”) podrà ser substituït
automàticament pels licitadors, del llistat de productes a oferir.
Els criteris de valoració de les ofertes, i la ponderació que se'ls atribueix, que més s'ajusten a
la finalitat del contracte i, per tant, resulten ser els més idonis a l'hora de valorar les
proposicions per determinar quina és l'oferta amb millor relació qualitat-preu, seran els
següents:
Criteris de valoració automàtica (fins a 100 punts)
La màxima puntuació que podran obtenir les diferents empreses licitadores que són objecte
d’aquest contracte és de 100 punts, que s’obtindran de la suma de l’oferta econòmica
ponderada (fins a 90 punts) més altres criteris avaluables automàticament (fins a 10 punts).
1) Preu (fins a 90 punts )
L’oferta econòmica s’ha de formular d’acord amb el model d’oferta econòmica que s’adjunta
annex al plec de clàusules administratives particulars. Les empreses que, en la seva oferta
econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les empreses que no presentin una
oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
Aquells productes que superin el preu màxim establert a l’annex quedaran exclosos de la
oferta i no es valoraran.
Només es tindran en compte les ofertes que contemplin la totalitat de les referències que
inclou cadascun dels lots.
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors es valoraran fins a un màxim de 90 punts,
de la següent manera:
a) Les ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord amb la següent fórmula:
Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar

𝑃𝑣

1

𝑂𝑣

𝑂𝑚
𝐼𝐿

1
𝑉𝑃

P = Punts criteri econòmic (90 punts)

𝑃

Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació

El valor de ponderació (VP) s’estableix en 1. L’objectiu d’aquest valor és assolir una major
proporcionalitat entre les ofertes.
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2) Altres criteris diferents del preu (fins a 10 punts)
A la puntuació econòmica se li afegirà la puntuació fins a 10 punts de la suma de les
valoracions assignades als criteris següents:
2.1. Minimització de l’impacte ambiental de l’embalatge: es valorarà fins a 3 punts que
l’embalatge de la mercaderia per al transport contingui un percentatge igual o superior al 50%
de cartró reciclat d’acord amb aquest quadre:

Cartró reciclat (%)

Punts

Menys de 50%

0 punts

Entre 50% i 60%

1 punt

Entre 61% i 75%

2 punts

Entre 76% i 100%

3 punts

2.2. Millora del termini màxim d’entrega de les comandes: es valorarà fins a 7 punts la
millora del temps de lliurament màxim de les comandes, establert en l’apartat 4 del plec de
prescripcions tècniques (màxim 15 dies naturals):

Temps d’entrega màxim (dies natural)

Punts

No s'ofereix reducció del temps de resposta, 15 dies

0 punts

Temps d’entrega màxim de 10 dies

2 punt

Temps d’entrega màxim de 7 dies

3 punts

Temps d’entrega màxim de 5 dies

5 punts

Temps d’entrega màxim de 3 dies

7 punts

Justificació dels criteris
Per a l’establiment dels criteris de valoració, s’ha realitzat una distribució de la puntuació entre
criteris econòmics i tècnics per garantir que els productes ofereixin una millor relació qualitatpreu. En tot cas, s’ha tingut en compte una proporcionalitat entre criteris econòmics (90%) i
criteris diferents del preu (10%), donant un major pes al criteri econòmic, atès que les
característiques tècniques dels productes ja estan definides i acotades en el PPT i no donen
marge a la introducció de millores.
L’objectiu de la Secretaria de Salut Pública és adquirir els materials de laboratori, materials
fungibles i semifungibles d’ús més freqüent que precisen els laboratoris de l’APSCAT sota
criteris d’eficiència i rendibilitat econòmica, però sense alterar els requisits tècnics que imposa
l’acreditació segons la norma UNE ISO/IEC 17025.
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Com a criteris objectius diferents del preu, s’han tingut en compte aspectes com el temps de
lliurament de les comandes, com a millora del servei; i l’ús de cartró reciclat en l’embalatge de
la mercaderia, atès que s’estima que a partir del percentatge igual o superior al 50% en l’ús
de cartró reciclat, es contribueix a una millora mediambiental.

Forma de valoració de les ofertes
a) Oferta econòmica
Les ofertes econòmiques es valoraran d’acord amb la Directriu 1/2020, d’aplicació de fórmules
de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de 24 de juliol de 2020, que
es troba publicada al següent enllaç:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/instruccionsdgcp/directriu1-2020.pdf
Segons s’ha exposat a l’apartat 1, per puntuar l’oferta econòmica, s’atorgarà la màxima
puntuació a la millor de les ofertes presentades i es puntuaran la resta d’ofertes aplicant la
fórmula genèrica següent:
Pv=

Puntuació

de

l’oferta

a

Valorar

𝑃𝑣

1

𝑂𝑣

𝑂𝑚
𝐼𝐿

1
𝑉𝑃

P = Punts criteri econòmic

𝑃

Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació

Valor de ponderació: 1
b) Altres criteris de valoració automàtica (diferents del preu)
La puntuació a atorgar en els criteris continguts a l’apartat 2 és el valor obtingut en la fase de
valoració, d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

10.Consideració d’ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20%
a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20%
a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.

11. Condicions especials d’execució
Tenen consideració de condicions especials d’execució del contracte:
1- L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la
plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni
colꞏlectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens
perjudici de les millores que pugui establir.
2- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús
del llenguatge i de la imatge.

12. Penalitats específiques del contracte
Segons estableix el plec de Prescripcions Tècniques, el subministrament dels productes
objecte d’aquest contracte s’hauran de lliurar al laboratori que hagi realitzat la comanda en un
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de recepció de la comanda a
l’empresa adjudicatària, en el lloc acordat i d’acord amb les característiques i requisits
establerts en els plecs reguladors. Aquest termini màxim d’entrega podria ser inferior a 15
dies, en cas que el contractista hagués ofert una millora en el temps d’entrega i aquesta
hagués estat valorada com a criteri d’adjudicació (en tal cas, el termini màxim d’entrega serà
l’ofert pel contractista).
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La detecció d’una demora en el subministrament, suposarà l’aplicació d’una penalitat en forma
de deducció de la factura d’execució del servei que s’hagi d’abonar a l’empresa adjudicatària,
segons estableix la LCSP.
En cas d’incompliment d’aquest indicador per part de l’empresa adjudicatària, s’aplicarà una
penalitat corresponent a un percentatge del preu del contracte, IVA exclòs, segons la taula
següent:

Incompliment (dies de retard respecte el
termini màxim d’entrega)
Entre 1 i 4 dies de retard
Entre 5 i 10 dies de retard
Entre 11 i 15 dies de retard
Més de 15 dies de retard

Penalitat
1%
3%
5%
10%

Quan aquestes penalitzacions arribin al 10% de l'import, l’òrgan de contractació quedarà
facultat per a procedir a la resolució del contracte o acordar-ne la seva continuïtat amb
imposició de noves penalitats. En tot cas, el total de les penalitats no poden superar el 50%
del preu del contracte.
L’aplicació de les penalitats requerirà, en qualsevol cas, l’audiència prèvia de l’empresa
contractista.

13. Certificació del lliurament i facturació
L’empresa emetrà la facturació una vegada realitzi el lliurament efectiu de les quantitats
solꞏlicitades en cada comanda.
La facturació es farà de forma centralitzada, sempre sobre el material lliurat i un cop
comprovada i registrada, a la recepció pel laboratori, la seva idoneïtat pel que fa a condicions
d’entrega. No es podrà superar, en cap cas, el valor estimat del contracte de cada lot.
Es realitzaran factures individuals per a cada laboratori per facilitar el seu control. A cada
factura haurà de constar el numero de comanda que es faciliti des del Servei de Serveis
analítics
El Servei de Serveis Analítics donarà conformitat de la factura rebuda, una vegada acrediti el
lliurament efectiu del producte mitjançant els albarans d’entrada, que confirmen la recepció
del producte als centres de destí. Aquesta certificació de conformitat serà requisit previ per al
pagament de la factura.
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14. Modificació del contracte
No es preveu la possibilitat de modificar el contracte.

15. Cessió del contracte
La cessió de contracte es podrà efectuar en els termes que estableix l’art. 214 de la LCSP.
.

16. Subcontractació
S’admet subcontractació: Si, d’acord amb el que s’estableix a l’article 215 de la LCSP.
Quan procedeixi la subcontractació d’alguna part de l’execució d’aquest contracte, l’empresa
adjudicatària ha de complir la normativa sobre subcontractació i, especialment, ha de garantir
que tant ella com les empreses subcontractistes disposen d’infraestructura i mitjans adequats
per dur a terme l’activitat i exercir directament la direcció dels treballs, i acreditar que el seu
personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

17. Revisió de preus
No procedeix.

18. Obligacions essencials del contracte
No s’estableixen obligacions essencials del contracte.

19. Responsable del contracte
El responsable del contracte serà el Cap de Servei de Serveis Analítics. Pel seguiment ordinari
i consultes tècniques de cadascun dels lots es designen els tècnics del Servei de Serveis
analítics

20. Tractament de dades de caràcter personal
L’execució del contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal per part de
l’empresa contractista.
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Carme Chacon Villanueva
Subdirectora de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
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