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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT
INTEGRAL DE L’EQUIPAMENT D’ENDOSCÒPIA DIGESTIVA I BRONCOSCÒPIA, AMB
DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU

EXPEDIENT.- OBE18/302

1.

NECESSITATS A SATISFER:

Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a
través de la prestació de serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de
Catalunya.

Per a dur a terme aquesta missió, la FGS utilitza un seguit d’equips mèdics que necessiten un
manteniment per tal d’assegurar que els pacients reben un tractament adequat.

És consens de l’administració i de les societats científiques del sector, malgrat no disposar
d’una legislació d’obligat compliment específica, la necessitat de realitzar manteniments
preventius i revisions funcionals a l’equipament mèdic seguint les recomanacions dels
fabricants i per personal expert i acreditat en les modalitats concretes.

D’aquesta forma la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario) va
publicar al 2012 una circular amb recomanacions, la 3/2012, en la que es feia referència a les
recomanacions en l’àmbit de:

1. Qualificació del personal
2. Mitjans disponibles
3. Verificacions i controls de seguretat
4. Documentació i registre
5. Comunicació d’incidents adversos

La FGS necessita assegurar el manteniment d’equips especialment sensibles pel que fa a la
seva funció en l’entorn sanitari.
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És per aquesta motivació que la FGS requereix, en particular, el manteniment dels següents
equips mèdics:
Equipament serveis d’ Endoscòpia digestiva i Broncoscòpia de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau: equips de la casa comercial OLYMPUS

2. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

El servei s’externalitza atès que el manteniment correctiu d’aquests equips s’ha de fer amb les
màximes garanties, a través d’un prestador certificat pel fabricant pel que fa a la qualificació del
personal i pels mitjans disponibles garantint la màxima fiabilitat en els treballs realitzats.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre’n la seva satisfacció, és per això
que, en el present cas, l’objecte és la contractació d’un servei de manteniment d’equips mèdics
dels serveis d’ Endoscòpia digestiva i Broncoscòpia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L’objecte del contracte comprèn els següents aspectes:

Realització dels manteniments preventius i correctius dels equips.

Amb l’objectiu de donar continuïtat al servei, el proveïdor haurà de lliurar sistemes equivalents
als que es troben en curs de reparació, en un termini de 48h amb l’objecte de garantir
l’assistència al pacient. Aquests s’entregaran sempre a petició de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.

Codi CPV: 50420000-5 - Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos médicos y
quirúrgicos

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació:

El criteri d’adjudicació és exclusivament l’import ofert en concepte de realització del servei,
donat que el PPT garanteix les màximes garanties sobre el manteniment dels equips, sense
capacitat de millora ni valoració sobre aquestes, atès que es basa en les recomanacions del
fabricant i les certificacions emeses per aquest.
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-

Criteris d’avaluació mitjançant formules automàtiques: Fins a 100 punts. Sobre B

Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:

-

Oferta econòmica: Màxim de 100 punts

S’aplicarà la següent fórmula al preu ofert: 100 (Millor oferta equipament /Oferta a valorar)
La fórmula s’aplicarà sobre el resultat de l’homogeneïtzació de les ofertes. A tal fi, s’ha d’emplenar
correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al Plec.
És considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat quan suposi una baixa superior
al 30% respecte de la mitjana de les ofertes presentades.
Cas que en el moment d’aplicar el criteri d’identificació d’ofertes presumptament anormals, hagin
tres o menys ofertes, una baixa superior al 30% respecte del pressupost de licitació.
Cas d’empreses que pertanyen al mateix grup: aplicació de l’article 149.3 de la LCSP

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

Sí:
No.

Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i,
per tant, s’exclouran del procediment, si es dona algun dels supòsits següents:
•

Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.

•

Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el
Plec de prescripcions tècniques (PPT).

Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS

-

Admissió de Millores:

S’admeten, d’acord amb el següent:
No s’admeten, d’acord amb el següent: No es considera l’admissió de millores, atès que
es basa en les recomanacions del fabricant i les certificacions emeses per aquest.

-

Admissió de Variants:
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S’admeten,
No s’admeten: No es considera l’admissió de variants, atès que es basa en les
recomanacions del fabricant i les certificacions emeses per aquest.

5. EXISTENCIA DE LOTS:

Sí, detallar els lots:
No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:
El contracte té com objecte el servei de manteniment d’un seguit d’equips destinats a endoscòpia, sense
que sigui possible fer subgrups d’equips, atès que això no faria viable el control en l’execució del
manteniment.

Repartir l’execució de les tasques de manteniment entre diversos contractants implica un elevat risc de
descoordinació a l’hora de garantir el manteniment del correcte estat dels aparells que intervenen en els
processos sanitaris de l’hospital.

És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al
Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant s’afirma que l’òrgan de
contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi “hacer la ejecución del contrato
excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a
los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de
socavar la ejecución adecuada del contrato”.

Marca

Equip

S/N

Olympus

BF-1T260 VIDEOBRONCOSCOPIO

2700927

Olympus

BF-F260 VIDEOBRONCOSCOPIO AFI

2600093

Olympus

BF-P60 VIDEOBRONCOSCOPIO

2500644

Olympus

BF-F260 BRONCOSCOPIO AUTOFLUORESCENCIA

2040596

Olympus

BF-P60 BRONCOFIBROSCOPIO

2043334

Olympus

BF-1T60 BRONCOFIBROSCOPIO

2041881

Olympus

BF-P60 BRONCOFIBROSCOPIO

2802108

Olympus

BF-P60 BRONCOFIBROSCOPIO

2802505

Olympus

CF-2T160L VIDEOCOLONOSCOPIO

2810467

Olympus

CF-H180AL VIDEOCOLONOSCOPIO CON HDTV/NBI

2806542

Olympus

CF-Q165L VIDEOCOLONOSCOPIO

2802158

Olympus

CF-Q165L VIDEOCOLONOSCOPIO

2802170

Olympus

CF-Q180AL VIDEOCOLONOSCOPIO CON NBI

2500194

Olympus

GIF-N180 VIDEOGASTRSOCOPIO PEDIATRICO

2600547

Olympus

FIBROSCOPIO MAF-GM, KIT

2150943

Olympus

GIF-2T160 VIDEOGASTROSCOPIO

2801794

Olympus

GIF-H180 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV / NBI

2807871
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Olympus

GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPIO

2500262

Olympus

GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPIO

2804151

Olympus

GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPIO

2006257

Olympus

GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPIO

2006283

Olympus

HD Endoeye LTF-VH

2040303

Olympus

GIF-H185 Videogastroscopio alta definición / NBI

2400774

Olympus

Videogastroscopio terapeutico GIF-1TH190 de alta definición

2400393

Olympus

TJF-Q180V VIDEODUODENOSCOPIO

2405825

Olympus

CF-HQ190L Videocolonoscopio HD con NBI y Dual Focus

2419060

Olympus

CF-H185L Videocolonoscopio HD/NBI largo

2400364

Olympus

CF-H185L Videocolonoscopio HD/NBI largo

2400370

Olympus

CF-H190 Videocolonoscopio

2501407

Olympus

CF-H190 Videocolonoscopio

2501416

Olympus

CF-H190 Videocolonoscopio

2501426

6. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte serà de vint-i-quatre (24) mesos a comptar des del dia ú (1) del
mes següent al de la formalització del contracte.

La data d’inici del contracte serà:
[data]
El dia 1 del mes següent al de la formalització del contracte.

7. SUBCONTRACTACIÓ:

Si, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no
siguin considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel
contractista principal. En aquest cas en concret, es consideraran crítiques qualsevol tasca
vinculada al manteniment de l’equip (personal, reposició de peces, garantia, etc)
No

8. SUBROGACIÓ:

No
Sí

9.

CESSIÓ
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Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No

10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:

No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes:

11. ALTRES COSTOS

Primes o pagaments als candidats o licitadors
Revisió de preus
Altres

12. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT

D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació i el valor estimat del contracte són els
que consten al certificat d’existència de crèdit que integra el present expedient de contractació.
•

El valor estimat del contracte s’ha calculat tenint en compte el valor real total dels
contractes adjudicats durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos previs,
ajustats en funció dels canvis de quantitat o valors previstos per als dotze mesos
posteriors al contracte inicial, previ estudi de preus de mercat (entesos com els preus
que altres entitats públiques o del sector públic de característiques semblants a les de
la Fundació tenen contractats actualment per tipus de productes similars).

•

Atès que els preus han estat oferts pels adjudicataris, en centres de similars
característiques, s’entén que el preu adjudicat satisfà tots els costos directes i/o
indirectes, benefici industrial, de personal, etc, que ja haurà estat calculat per
l’adjudicatari. Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant.

13. PREU DEL CONTRACTE

Preus unitaris
Preu a tant alçat

14. FACTURACIÓ:
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El sistema de facturació serà mensual, a mes vençut, corresponent a l’import adjudicat dividit
en els corresponents pagaments.

15. PENALITATS PER INCOMPLIMENT:

En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la
FGS podrà imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d’adjudicació, i la
reiteració de l’incompliment podrà produir la resolució del Contracte.

El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració. En cas de que l’incompliment es consideri que ha produït un
perjudici molt greu a la FGS, es podrà instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la
resolució en aplicació d’allò previst en el present apartat, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap
quantia en concepte d’indemnització.

En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la FGS per tal de
proveir-se del servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l’aplicació de
penalitats. S’entén per sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la FGS.

En la tramitació de l’expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la
motivació corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteració en cada cas.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o en la persona que delegui,
que serà adoptat a proposta del responsable del contracte.

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures
que s’han d’abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient
per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva
constituïda d’acord amb la clàusula 10 del Plec, en la part que no quedi coberta.

Barcelona,

Ruben Moragues
Director de Serveis Generals
NOTA: Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient electrònic: d’una banda, s’incorpora el document signat
electrònicament per la persona competent i, d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació
no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.

