Informe Justificatiu del Concurs per al subministrament dels reactius i material
fungible i per a la cessió de l’equipament necessari per realitzar les
determinacions analítiques de serologia, bioquímica i immunohematologia
requerides pel Laboratori de Seguretat Transfusional del Banc de Sang i Teixits
(Exp 20HBS389)

1.

Objecte del contracte
L’expedient de contractació té per objecte el subministrament de reactius i material
fungible, així com la cessió de l’equipament necessari i el seu manteniment, per a la
realització de les determinacions de serologia, bioquímica i immunohematologia
requerides pel Laboratori de Seguretat Transfusional (LST) del Banc de Sang i Teixits
(BST).
A efectes d’aquest expedient de contractació, s’entén per determinació la mesura,
realitzada en una mostra biològica d’origen humà, d’un dels paràmetres de la Taula
1, d’acord amb els estàndards de qualitat vigents al BST.

2.

Circumstàncies que motiven la publicació de la licitació Públic
El LST del BST requereix per a la seva activitat la realització de determinacions de
serologia, bioquímica i immunohematologia en diferents tipus de mostres biològiques
humanes: sang perifèrica, sang de cordó umbilical, sèrum, plasma, etc. La finalitat
d’aquests estudis és garantir la seguretat dels donants i dels receptors i vetllar per la
qualitat dels productes a transfondre o trasplantar. Els estudis es duen a terme en el
LST, situat a l’edifici Frederic Duran i Jordà del BST a Barcelona.
El BST disposa actualment d’analitzadors cedits i en propietat per realitzar aquests
estudis. Els concursos de reactius han expirat i els analitzadors es troben al final de
la seva vida útil. Per tal d’evitar l’obsolescència tecnològica i mantenir el nivell de
qualitat adequat a la finalitat dels estudis, el BST requereix renovar els analitzadors.
Així mateix, el BST persegueix millores que redundin en una major eficiència, ja sigui
disminuint el nombre de tubs extrets, aplicant algoritmes intel·ligents i tests reflexius,
reduint el temps de resposta, ocupant menys espai, reduint els residus o els consums,
etc.
Aquest expedient de contractació pretén donar una solució global al laboratori,
contemplant les necessitats d’automatització analítica i preanalítica, la millora de
l’eficiència i l’aplicació dels estàndards legals i de qualitat aplicables.
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Per aquest motiu l’expedient inclou:


Solució analítica automatitzada amb la cessió d’ús, durant la vigència del
contracte, de l’equipament analític, principal i auxiliar, necessari per a la
realització
de
les
determinacions
de
serologia,
bioquímica
i
immunohematologia, amb la qualitat tècnica exigida pels estàndards.



Solució preanalítica automatitzada amb centrifugació de tubs (integrada o
aïllada), classificació de tubs, preparació d’alíquotes si s’escau, preparació de
seroteca, inspecció de la qualitat de la mostra (identificació de mostres
hemolitzades, lipèmiques...), etc. amb capacitat de donar servei a tots els
laboratoris del BST.
Software (Middleware) que connecti bidireccionalment amb els sistemes
d’informació del BST (actualment EYRA i ePROGESA o els que els puguin
succeir en un futur) per rebre les peticions i retornar els resultats. Aquest
software ha de governar els robots preanalítics, la cadena de transport de tubs
(si n’hi hagués) i tots els analitzadors, encara que siguin de diferents
proveïdors, i ha de permetre traçabilitat completa (lots de reactius, auditoria,
etc.), el registre del control de qualitat i tot allò que els estàndards de qualitat
exigeixin.





Subministrament de reactius, material fungible, solucions de rentat, aigua
osmotitzada, calibradors, controls interns i externs, etc.



Instal·lació i qualificació inicial de l’equipament analític i preanalític necessari,
principal o auxiliar, en l’àrea designada de LST.



El manteniment preventiu, correctiu i evolutiu dels equips i middleware, per
evitar l’obsolescència tècnica en un marc de constant evolució. La substitució
dels equips per similars o superiors en cas que no puguin reparar-se.



La formació inicial i periòdica del personal que ha d’utilitzar els equips.



La retirada dels equips obsolets actuals propietat del BST. El nombre d’equips
a retirar és detalla a l’Annex Retirada d’Equips. L’empresa que els retiri cal que
lliuri a BST la documentació acreditativa de l’eliminació.



Un pla de transició entre la tecnologia actual i la solució proposada, incloent
les validacions pre-implementació, que permeti al BST continuar donant servei
sense interrupció.

La contractació a 5 anys ha de permetre als licitadors amortitzar els equips instal·lats
a BST.
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El Consell d’Administració del BST va autoritzar la licitació i el seu caràcter pluriuennal
en sessió de 28 de novembre de 2019

3.

Divisió en Lots
Atès que BST requereix una solució global, integradora i eficient, aquest expedient
no es divideix en lots. Es considera que un únic adjudicatari garantirà més eficaçment
les comunicacions entre els sistemes d’informació del BST, Middleware, preanalítica i
analítica. A més, permetrà una millor coordinació del pla d’implantació per poder
disminuir el període de transició.
El lot únic inclou totes les necessitats del BST i s’adjudicaran íntegrament a un únic
licitador.
Això no obstant, entenent la dificultat que poden tenir els licitadors per cobrir totes
les necessitats del BST, i amb ànim de no limitar la concurrència, es permet la
subcontractació d’una part de l’activitat objecte d’aquest contracte sempre que
s’informi prèviament en la memòria presentada i que BST doni la seva conformitat.

4.

Variants
Donat que BST busca una solució integral per al seu laboratori de seguretat
transfusional i que existeixen diverses possibles maneres d'abordar-la, s'admeten
variants en aquesta licitació.
Un mateix licitador podrà presentar una oferta base o més d'una variant, fins a un
màxim de tres. En cas de presentar-ne més d'una, cada una de d'elles es tractarà
com una oferta independent i es sotmetrà a la valoració tècnica i econòmica descrita
en els plecs. Fruit de la valoració, la licitació s'adjudicarà íntegrament a una de les
variants. En cap cas es consideraran les variants de manera conjunta ni es podran
mesclar elements de diferents variants encara que les hagi presentat el mateix
licitador.
Les variants hauran de respondre a l'objecte de la licitació i hauran de complir amb
els requeriments obligatoris explicitats en aquest plec tècnic però podran diferir entre
si en algun de les següents elements:
- Grau de robotització: per exemple, equipament unit mitjançant una cadena o
equipament separat; centrífugues incloses en el robot preanalític o no incloses, etc.
- Analitzadors: per exemple, diferents combinacions d'equipament, de diferents
marques i models i amb diferents característiques.
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- Reactius: per exemple, diferents formulacions de reactius, amb diferents
composicions.
Reiterar que les variants presentades han de cobrir la totalitat de les necessitats i els
requisits obligatoris. Si alguna variant no ho fes, seria exclosa de la licitació.

5.

Necessitats
El detall de l’activitat estimada per cada determinació es troba en l’Annex 1 Pla de
Necessitats.
Cal remarcar que l’activitat exposada en aquest expedient de contractació es basa en
l’històric d’activitat dels darrers anys al BST i és aproximada. L’activitat real dependrà
del nombre real de donacions i processos terapèutics que es realitzin efectivament
cada any.
I les condicions econòmiques son el reflex del costos que fins ara el BST estava
abonant

6.

Càlcul de l’import màxim de licitació
Per tal de fixar l’import màxim de sortida de la licitació, s’ha tingut en compte
l’activitat i despesa dels darrers anys en el BST tant en reactius com en fungible,
manteniment d’equips i software, controls de qualitat i en general tots els conceptes
inclosos en aquesta licitació, així com la revisió del mercat actual i de les solucions
existents.
L’objectiu de la licitació és posar en competència els diferents fabricants de les
solucions requerides i existents en el mercat, per obtenir el màxim avantatge
econòmic pels interessos del BST, però en tot moment, garantint totes les
funcionalitats requerides i valorades en la licitació per part del BST.
La distribució dels costos previstos, amb IVA estan dividits en

Reactius amb marcatge CE
Lloguer equipaments
Altres costos (formació, onlines, etc)
Total
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7.

Pressupost de sortida i divisió en exercicis

El Consell d’Administració del BST va autoritzar la licitació i el seu caràcter pluriennal
en sessió de 28 de novembre de 2019, amb les següents anualitats

exercici
2020
2021
2022
2023
2024

import s/iva
2.071.487,99
2.071.487,99
2.071.487,99
2.071.487,99
2.071.487,99

import a/iva
2.506.500,47
2.506.500,47
2.506.500,47
2.506.500,47
2.506.500,47

total

10.357.439,94

12.532.502,33

abast
pluriennal
pluriennal
pluriennal
pluriennal
pluriennal

En tot cas i un cop formalitzat el contracte i efectuades les oportunes validacions
tècniques, aquesta distribució s’haurà d’ajustar als exercicis corresponents, mantenint
la durada del contracte de 60 mesos

8.

Procediment de contractació i altres elements contractuals
L’expedient de contractació es tramitaria mitjançant procediment obert i publicitat
comunitària, mitjançant el plec de clàusules administratives referencia SUB/2018
OBERT
L’expedient no admet revisió de preus
No caldrà la constitució de la garantia provisional, però si la garantia definitiva que
serà un 5% de l’import total d’adjudicació sense IVA.
Es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del contracte a
la Sra. Maria Gloria Soria Responsable de la coordinació dels laboratoris del BST
Ateses les característiques i condicions
constitució d’un Comitè d’Experts.

de la licitació, serà no serà necessària la

La present licitació no preveu modificacions futures. Les despeses de publicitat aniran
a càrrec de l’empresa adjudicatària.
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9.

Criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a
judici de valor, que es distribueixen en un 60 % i un 40 % respectivament, s’adjunta
com annex 2 d’aquest document, els criteris d’adjudicació i llur composició i graduació
10.

Solvència tècnica i econòmica

La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se de la
següent forma:




Solvència econòmica: volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en
l’àmbit de l’objecte del contracte, per un import igual a 2.000.000 €, acreditats
en els corresponents certificats
Solvència tècnica o professional: Descripcions, catàlegs i fotografia dels
productes a subministrar, amb la corresponent documentació tècnica per cada
producte i també l'acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la
relació dels principals subministraments efectuats, en els tres últims anys,
d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte de el contracte,
l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior a l'70
per cent de l'anualitat mitjana del contracte.

S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor
poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients
per donar resposta a la demanda del BST.

Enric Argelagués Vidal
Director general del BST
Barcelona , gener de 2020
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Taula 1
Tipus
Serologia

Immunohematologia

Bioquímica

Determinació
Anticossos anti Virus de l’Hepatitis C (HCV)
Anticossos anti Virus de la Immunodeficiència Humana 1 i 2 (HIV)
Antigen de superfície del Virus de l’Hepatitis B (HBsAg)
Anticossos anti Treponema pallidum
Anticossos anti core del Virus de l’Hepatitis B (HBcAc)
Anticossos anti Trypanosoma cruzi (Chagas)
Anticossos anti Virus Limfotròpic de Cèl·lules T Humanes 1 i 2
(HTLV)
Anticossos IgM anti core del Virus de l’Hepatitis B (HBcAc IgM)
Anticossos anti antigen de superfície del Virus de l’Hepatitis B (HBs
Ac)
Anticossos IgG anti Citomegalovirus (CMV IgG)
Anticossos IgM anti Citomegalovirus (CMV IgM)
Anticossos IgG anti Toxoplasma gondii
Anticossos IgM anti Toxoplasma gondii
Anticossos IgG anti antigen de la càpsida del Virus Epstein Barr
(VCA EBV IgG)
Anticossos IgM anti antigen de la càpsida Virus Epstein Barr (VCA
EBV IgM)
Anticossos anti antigen del nucli del Virus Epstein Barr (EBNA) IgG
Anticossos anti Plasmodium sp (malària)
Grup ABO i Rh D hemàtic i sèric
Fenotip Rh C, c, D, e, E
Antigen D dèbil (Du)
Anticossos irregulars anti-eritrocitaris
Fenotip Kell
Fenotip extensiu Fya/Fyb/Jka/Jkb/M/N/S/s/cellano
Proteïnes totals
Albúmina
Dosificació IgG, IgA, IgM
Ferritina
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1. PLA DE NECESSITATS (20HBS389)

LOT

ARTICLE

DENOMINACIÓ ARTICLE

Únic

1

Anticossos anti Virus de l’Hepatitis C (HCV)

2

Anticossos anti Virus de la Immunodeficiència Humana 1 i 2 (HIV)

3

Antigen de superfície del Virus de l’Hepatitis B (HBsAg)

4

Anticossos anti Treponema pallidum

5

Anticossos anti core del Virus de l’Hepatitis B (HBcAc)

6

Anticossos anti Trypanosoma cruzi (Chagas)

7

Anticossos anti HTLV 1 i 2

8

Anticossos anti antigen de superfície del Virus de l’Hepatitis B (HBs Ac)

9

Anticossos IgM anti core del Virus de l’Hepatitis B (HBcAc IgM)

10

Anticossos IgG anti Citomegalovirus (CMV IgG)

11

Anticossos IgM anti Citomegalovirus (CMV IgM)

12

Anticossos IgG anti Toxoplasma gondii

13

Anticossos IgM anti Toxoplasma gondii

14

Anticossos IgG anti Virus Epstein Barr (VCA IgG)

15

Anticossos IgM anti Virus Epstein Barr (VCA IgM)

16

Anticossos anti Virus Epstein Barr (EBNA IgG)

17

Anticossos anti Plasmodium sp (malària)

18

Grup ABO i Rh D hemàtic i sèric

19

Grup ABO i Rh D hemàtic (tubuladura/citrat)

20

Fenotip Rh C, c, D, e, E, Kell

21

Antigen D dèbil (Du)

22

Anticossos irregulars anti-eritrocitaris

23

Fenotip extensiu Fya/Fyb/Jka/Jkb/M/N/S/s/cellano

24

Proteïnes totals

25

Albúmina

26

Dosificació IgG

27

Dosificació IgA

28

Dosificació IgM

29

Ferritina

UNITAT DE
MESURA
LICITADA

DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET
DET

QUANTITAT

PREU
DETERMINACIÓ
MAXIM EN
UNITAT DE
MESURA

260.000

2,050

260.000

1,433

260.000

1,017

260.000

0,750

45.000

1,500

20.000

2,033

15.000

1,799

1.000

1,800

1.000

1,899

10.000

1,300

10.000

1,300

2.000

1,300

2.000

1,300

2.000

2,152

2.000

2,152

300

2,352

10.000

3,500

145.000

0,590

260.000

0,440

50.000

2,200

15.000

0,440

260.000

0,590

2.000

4,400

8.000

0,400

500

0,400

8.000

1,000

500

1,000

500

1,000

1.000

1,000

TOTAL

PLA DE NECESSITATS LST - còpia

TIPUS IVA

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

PREU
DETERMIMACIÓ
IMPORT TOTAL MÁXIM DE IMPORT MÀXIM LICITACIÓ
MÀXIMA DE
TOTAL IVA INCLÓS
LICITACIÓ TOTAL
LICITACIÓ IVA
INCL.

2,481
1,734
1,230
0,908
1,815
2,460
2,177
2,178
2,298
1,573
1,573
1,573
1,573
2,604
2,604
2,846
4,235
0,714
0,532
2,662
0,532
0,714
5,324
0,484
0,484
1,210
1,210
1,210
1,210

533.000,00
372.666,67
264.333,33
195.000,00
67.487,60
40.655,65
26.991,74
1.800,28
1.898,76
12.995,87
12.995,87
2.599,17
2.599,17
4.304,13
4.304,13
705,62
35.000,00
85.550,00
114.400,00
110.000,00
6.600,00
153.400,00
8.800,00
3.200,00
200,00
8.000,00
500,00
500,00
1.000,00

644.930,00
450.926,67
319.843,33
235.950,00
81.660,00
49.193,33
32.660,00
2.178,33
2.297,50
15.725,00
15.725,00
3.145,00
3.145,00
5.208,00
5.208,00
853,80
42.350,00
103.515,50
138.424,00
133.100,00
7.986,00
185.614,00
10.648,00
3.872,00
242,00
9.680,00
605,00
605,00
1.210,00

2.071.487,99

2.506.500,47

Criteris d’adjudicació per a la contractació del subministrament dels
reactius i material fungible i la cessió de l’equipament necessari per
realitzar les determinacions analítiques de serologia, bioquímica i
immunohematologia
requerides
pel
Laboratori
de
Seguretat
Transfusional del Banc de Sang i Teixits (EXP 20HBS389)

Els criteris d’adjudicació d’aquest concurs són els següents:
Valoració global 100 punts:



Valoració automàtica: 60 punts
Valoració subjectiva: 40 punts

Aquests criteris d’aplicaran de forma individual a la oferta base com a la variant que
els licitadors presentin
No es poden barrejar propostes (base i variants)

CRITERIS DE VALORACIÓ DE FORMA AUTOMÀTICA


Oferta econòmica : 60 punts

La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 60 punts.
Valoració econòmica: Preu unitari per determinació. La puntuació màxima d'aquest
criteri serà de 60 punts. La formula aplicable serà la següent:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
La valoració econòmica s’efectuarà en la seva globalitat, ja que els licitadors interessats
han de presentar oferta a tots els elements que formen el pla de necessitats, la
multiplicació del nombre de determinacions per el preu ofertat en cada posició o numero
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d’ordre proporcionarà un import total, i serà aquest al qual se li aplicarà aquesta formula
exposada en aquest criteri d’adjudicació,
En tot cas , aquesta s’implementarà per cada oferta presentada, sigui (base o variant),

© Banc de Sang i Teixits, 2019

Pàg. 2 / 4

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA


Elements tècnics

La puntuació màxima de la valoració subjectiva d’elements tècnics serà de 40 punts.
L’avaluació seguirà els següents criteris:
Element
Puntuació màxima
2
Qualitat tècnica de la proposta preanalítica: Els
requeriments obligatoris estan descrits al plec tècnic.
La capacitat automàtica de detecció de mostres lipèmiques,
ictèriques i hemolitzades, mal identificades, volums
incorrectes, etc
Qualitat tècnica de la proposta analítica de serologia:
9
Els requeriments obligatoris estan descrits al plec
tècnic. Es valorarà la sensibilitat i especificitat dels
reactius...................................................fins a 4 punts
En el cas de la malària que pugui detectar anticossos contra
les diferents espècies de Plasmodium...........fins a 1 punts
La capacitat de lectura directa de diversos tipus de codi de
barres......................................................fins a 1 punts
L’estabilitat de les calibracions i per tant menor nombre de
calibracions requerides...............................fins a 1 punts
La menor variabilitat de reactius, de manera que els reactius
subministrats al llarg del contracte siguin del menor nombre
de lots de fabricació possible........................fins a 2 punts
Qualitat tècnica de la proposta analítica: Els
3
requeriments obligatoris estan descrits al plec tècnic.
Immunohematologia: Es valorarà la menor variabilitat de
reactius, de manera que els reactius subministrats al llarg
del contracte siguin del menor nombre de lots de fabricació
possible................................................fins a 3 punts
Eficiència de la proposta: Els requeriments obligatoris
estan descrits al plec tècnic.
Es valorarà la integració màxima de totes les operacions en
el mínim nombre d’analitzadors...................fins a 4 punts
Proposta de la mínima manipulació de mostres, reactius i
calibradors................................................ fins a 1 punt
Proposta d’aportació de backup dels equipaments crítics i
solucions de contingència........................... fins a 2 punts
Proposta de càrrega contínua de mostres i reactius sense
aturar els instruments............................... fins a 2 punts
La màxima velocitat de processament (en determinacions
per hora)................................................. fins a 1 punt
Proposta de capacitat de processar la totalitat de les
mostres
amb
el
mínim
personal,
temps
i
espai........................................................ fins a 1 punt
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Middleware: Els requeriments obligatoris estan
descrits al plec tècnic.
Addicionalment, es valoraran les prestacions del Middleware
per garantir el compliment dels estàndards de qualitat amb
traçabilitat total i amigable de mostra, de lots de reactius,
calibradors i controls, d’usuaris.................fins a 1,5 punts
La capacitat d’integració amb instruments preanalítics i
analítics
de
diferents
proveïdors
del
mercat
...............................................................fins a 1 punt
Relació detallada i descripció de projectes d’integracions
d’aquest Middleware amb els sistemes EYRA i ePROGESA en
altres clients ...................... .............. fins a 2,5 punts
Requeriments. Els requeriments obligatoris estan
descrits al plec tècnic.
Es valoraran les condicions i requeriments dels equips (aire
condicionat,
aigua,
desaigües,
potència
elèctrica,
etc.)....................................................fins a 2,5 punts
La proposta i les exigències de l’espai per assegurar que el
projecte és compatible amb les instal·lacions del BST i
suposa
la
mínima
despesa
addicional.............................................fins a 2,5 punts
Cronograma i Pla de transició. Els requeriments
obligatoris estan descrits al plec tècnic.
Es valorarà el grau de detall del pla presentat, així com la
seva factibilitat per a la instal·lació, validació i posta en
marxa dels equips garantint la continuïtat del funcionament
en el laboratori en tot moment.................. fins a 3 punts
Es valorarà el currículum del gestor de projectes del
licitador................................................... fins a 2 punts
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Aquests criteris subjectius s’aplicaran per cada tipus d’oferta, sigui la base o les
variants ofertades per als licitadors interessats

NOTA: Les ofertes que no arribin als 20 punts en la valoració tècnica subjectiva,
quedaran excloses directament de la licitació i ni tan sols es valorarà la oferta
econòmica.
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