Exp. 2019/74
Tipus: subministraments
Procediment: Obert
Objecte: Subministrament de material implantable per a la regeneració articular, substituts ossis, fixadors
externs i sistema d'ancoratge meniscal
Promotor: Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ)

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
I. Antecedents
L’Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (en endavant ICEMEQ) de l’Hospital Clínic de
Barcelona (en endavant HCB) té com a missió satisfer, amb qualitat, equitat i eficiència, les necessitats dels
pacients de l’hospital en relació a la cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial,
Otorinolaringologia, Rehabilitació i Reumatologia.
En el marc de l’activitat de l’ICEMEQ ha sorgit la necessitat que es promogui l’expedient adient per a la
contractació del Subministrament de material implantable per a la regeneració articular, substituts ossis,
fixadors externs i sistema d'ancoratge menisca amb la finalitat de garantir la continuïtat en la prestació del
servei públic d’assistència sanitària.
II. Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte
A través del corresponent procediment de contractació es pretén contractar el Subministrament de material
implantable per a la regeneració articular, substituts ossis, fixadors externs i sistema d'ancoratge menisca per
a l’ICEMEQ, a través d’un acord marc amb un únic proveïdor. La durada prevista del contracte és de 36
mesos, a partir del dia 1 de novembre de 2019, o a partir del dia següent al de la seva formalització si
aquesta data és posterior.
Es preveu la possibilitat de formalitzar una pròrroga de 12 mesos de durada .
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè el subministrament esmentat és necessari per seguir
desenvolupant l’activitat assistencial de l’Hospital. Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es
considera adient tramitar la licitació mitjançant el procediment obert d’acord amb allò previst a l’article 156 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès que es tracta d’un subministrament
amb un valor estimat de 299.105,55 euros, subjecte a regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris de
valoració.
L’Acord marc i els contractes basats que s’adjudiquin es regiran pel que s’estableix en els article 220 i 221 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
III.- Aspectes relacionats amb l’expedient de contractació.
a) Procediment de licitació.
Com s’ha justificat en l’apartat anterior es tramitarà mitjançant un procediment obert, a través d’un acord marc
amb un únic proveïdor. Aquest sistema de racionalització tècnica de la contractació és el més adequat, ja que
permet fixar totes les condicions del subministrament i el seu preu per atendre posteriorment a les quantitats
previstes per l’HCB a mesura que es van requerint, sense necessitat d’un nou procediment de licitació.

b) Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
Les empreses que vulguin participar en aquesta licitació hauran de disposar amb els requisits de solvència
que s’estableixen i a continuació es proposen. Tenint en compte que el tipus de contracte es de
subministraments no s’exigeix la classificació de les empreses.

D’acord amb els article 86 i següents de la LCSP els requisits de solvència que les empreses hauran
d’acreditar per cada lot al qual vulguin licitar són:
Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per Import
igual o superior a l'import al que es liciti, segons lot:
-

Import igual o superior al pressupost del lot (IVA exclòs) pel qual es liciti
En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual que l’empresa licitadora ha d’acreditar és la
suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot pel qual liciti.

La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera:
•

Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte: declaració responsable acreditativa.

En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic ha
d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat
que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
Igualment, es reconeixen plens efectes jurídics a les inscripcions de les empreses al Registre electrònic
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya per acreditar les seves condicions de solvència
econòmica, financera, tècnica i professional.
Solvència tècnica o professional:
Relació d’un mínim de 3 subministraments efectuats en els darrers 3 anys, indicant el seu import, dates i
destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per una declaració de
l’empresari.
S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat dels subministraments l’any de més execució sigui igual o
superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte.
En cas que l’Acord marc no estigui subjecte a una regulació harmonitzada es podrà admetre de forma
justificada altres mitjans de prova de la solvència diferents als previstos en aquest apartat.
Igualment, quan, per una raó vàlida, l’empresa licitadora no estigui en condicions de presentar les referències
sol·licitades, se l’autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre
document que l’HCB consideri apropiat.
En cas que l’Acord marc no estigui subjecte 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, no es
podrà sol·licitar la relació dels principals serveis o subministraments realitzats per acreditar la solvència
tècnica o professional de l’empresa.
c) Criteris d’adjudicació.
Els contractes de subministrament de material implantable per a la regeneració articular, substituts ossis,
fixadors externs i sistema d'ancoratge meniscal s’adjudicaran a través d’una pluralitat de criteris d’adjudicació,
en concret els criteris utilitzats són la proposta econòmica i altres criteris de quantificació automàtica, així com
les característiques específiques dels productes subministrats i conforme a l’article 145 i següents de la
LCSP.
La valoració de les proposicions presentades pels licitadors es durà a terme d’acord amb els següents criteris
i puntuacions:

Per a tots els lots:

1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B): MÀXIM 49 PUNTS
• Facilitat d’ús .......................................... Fins a 25 punts
Es valorarà la facilitat d’ús del producte i el maneig del material.
• Composició del material ........................ Fins a 15 punts
Es valoraran les característiques tècniques i la qualitat del material del producte i com aquest es
comporta quan s’utilitza.
• Presentació, embalatge i etiquetatge ...... Fins a 9 punts
Es valorarà la facilitat d’emmagatzematge i la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i
especificitats del producte: número de lot, referències i data de caducitat.

2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): MÀXIM 51 PUNTS
• Import ofert …… Fins a 41 punts
Es valorarà l’import unitari per article ofert, d’acord amb la següent fórmula de valoració:

• Proximitat geogràfica del magatzem. ............ Fins a 10 punts
Es valorarà la proximitat geogràfica del magatzem que proporcionarà la reposició dels materials.
o
o
o

Pel magatzem dins de l’àrea metropolitana de Barcelona .... Fins a 10 punts
Pel magatzem a menys de 150 km de l’HCB ........................ Fins a 5 punts
Pel magatzem a més de 150 km de l’HCB ..................................... 0 punts

És obligatori licitar a lots sencers.
d) Condicions especials d’execució.
Tal i com preveu l’article 202 de la LCSP s’han previst condicions especials d’execució de tipus social
vinculades a l’objecte del contracte. Les condicions especials d’execució tenen relació amb el procés de
producció, prestació i comercialització del subministrament. En concret les condicions especial d’execució
que s’han previst són les següents:
•

Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics previstes a la clàusula 48 h) del
PCAP.

•

L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb
el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.

•

L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per
l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens
perjudici de les millores que pugui establir.

•

Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures que afavoreixin la
conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en l’execució del
contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris de les escoles, teletreball, suport econòmic
per a sufragar despeses d’escoles infantils o centres d’atenció a persones dependents, etc.

•

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.

e) Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
Per una banda, s’ha previst el valor estimat de l’Acord marc a efectes de determinar si estava o no subjecte a
regulació harmonitzada.
El valor estimat del contracte és de 299.105,55 €. Aquest import s’ha calculat tenint en compte el valor real
total dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos
previs, ajustats en funció dels canvis de quantitat o valor previstos per als dotze mesos posteriors al contracte
inicial i s’ha multiplicat per la durada, en aquest cas 36 mesos més una pròrroga de 12 mesos de durada.
Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà modificar el
contracte. En cap cas l’import total de les modificacions podrà excedir el 20% del preu inicial del contracte, tot
d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP.
La justificació de la modificació del contracte ve motivada per un possible augment de les cirurgies a l’HCB i
així mateix seguir desenvolupant l’activitat assistencial de l’Hospital.
Per l’altra banda, el pressupost de licitació del contracte específic que s’adjudicarà s’ha calculat tenint en
compte els preus unitaris als quals s’està actualment comprant i el consum realitzat per l’HCB durant l’últim
exercici pressupostari. Aquest càlcul s’ha fet per cadascun dels lots de la licitació.
Així les coses, el pressupost de licitació és de 199.403,70 euros IVA exclòs i de 219.344,08 euros amb l’IVA
inclòs.
El valor estimat del contracte específic és el següent atès que es preveuen modificacions i pròrroga:
PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ (sense iva)
IMPORT ESTIMAT
MODIFICACIONS (sense iva )
IMPORT ESTIMAT PRÒRROGUES
(sense iva)
Per tot això;

199.403,70 €
No es preveuen

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC) (sense IVA)

99.701,85 €

299.105,55 €

ANNEX 1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a tots els lots:

2. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B): MÀXIM 49 PUNTS
• Facilitat d’ús .......................................... Fins a 25 punts
Es valorarà la facilitat d’ús del producte i el maneig del material.
• Composició del material ........................ Fins a 15 punts
Es valoraran les característiques tècniques i la qualitat del material del producte i com aquest es
comporta quan s’utilitza.
• Presentació, embalatge i etiquetatge ...... Fins a 9 punts
Es valorarà la facilitat d’emmagatzematge i la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i
especificitats del producte: número de lot, referències i data de caducitat.

2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): MÀXIM 51 PUNTS
• Import ofert …… Fins a 41 punts
Es valorarà l’import unitari per article ofert, d’acord amb la següent fórmula de valoració:

• Proximitat geogràfica del magatzem. ............ Fins a 10 punts
Es valorarà la proximitat geogràfica del magatzem que proporcionarà la reposició dels materials.
o
o
o

Pel magatzem dins de l’àrea metropolitana de Barcelona .... Fins a 10 punts
Pel magatzem a menys de 150 km de l’HCB ........................ Fins a 5 punts
Pel magatzem a més de 150 km de l’HCB ..................................... 0 punts

