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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I L’ARRENDAMENT I MANTENIMENT DELS EQUIPS ANALITZADORS
PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES AL SERVEI DE LABORATORI D’ANÀLISIS
CLÍNIQUES DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I
TRÀMIT ORDINARI.
A. Entitat contractant
SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT
DENOMINACIÓ
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)

NIF
A - 43282334

DOMICILI

POBLACIÓ

C/ Jacint Verdaguer, 11 -13 43870 Amposta

B. Objecte
B.1 És objecte del present contracte:
-

-

-

L’arrendament i manteniment dels equips analitzadors i comptadors de les determinacions
analítiques de les seccions de bioquímica, immunologia i serologia, gasos, hematimetria, coagulació
i VSG.
Subministrament de tots aquells reactius i materials fungibles i altres, relacionats amb els equips
arrendats que siguin necessaris per a la realització de les determinacions analítiques de les seccions
de bioquímica, immunologia i serologia, gasos, hematimetria, coagulació i VSG del Servei de
Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Comarcal d’Amposta (en endavant HCA).
Subministrament de tots aquells reactius i materials fungibles per a la realització de proves de
microbiologia, d’immunohematologia, proves manuals i de material de laboratori.

Les especificacions tècniques i característiques generals que han de complir tant els reactius i material a
subministrar com els equips requerits són les que es detallen al plec de prescripcions tècniques.
L’arrendament inclou les prestacions necessàries per a la instal·lació i la posada en funcionament dels
equips, i d’acord amb l’establert en l’article 298 de la LCSP, l’arrendament d’aquests inclou servei de
manteniment; les quantitats econòmiques a abonar per aquest concepte es contemplen separadament
del concepte d’arrendament.
B.2 Les prestacions objecte d’aquest contracte estan dividides en lots, el nombre de lots totals és 9. Les
propostes s’hauran de presentar per lot sencer (es fa una excepció d’aquesta condició amb el LOT 9
donada l’heterogeneïtat dels productes del mateix. Aquest serà valorat individualment per producte
adjudicant-se cadascun a l’oferta millor valorada tenint en compte els criteris d’adjudicació establerts a
l’apartat J) i no poden superar els imports màxim del lot. Els licitadors es poden presentar a més d’un
lot i poden ser adjudicataris de més d’un lot:
-

LOT 1: BIOQUÍMICA, IMMUNOLOGIA I SEROLOGIA
LOT 2: GASOS
LOT 3: HEMATIMETRIA
LOT 4: COAGULACIÓ
LOT 5: VSG
LOT 6: MICROBIOLOGIA
LOT 7: IMMUNOHEMATOLOGIA

C/ de Jacint Verdaguer, 11-13
43870 Amposta
Tel. 977 700 050 - Fax 977 702 894
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LOT 8: PROVES MANUALS
LOT 9: MATERIAL DE LABORATORI

-

B.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és per als LOTS del 1 al 8 33696500-0 Reactius de laboratori; i per al LOT 9 33793000-5 Articles de
vidre per laboratori, d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova
el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i de les directives 2004/17/CE i 2004/18CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la
revisió del CPV.
C. Dades econòmiques
C.1. Pressupost de la licitació:
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ
1er any

2on any

3er any

4t any

5è any

104.388,18 €
24.089,58 €
32.119,44 €
6.017,53 €
5.129,77 €
3.648,70 €
13.884,24 €
6.714,94 €
3.314,42 €
10.328,40 €
6.885,60 €
5.738,00 €
1.937,70 €
107,65 €
107,65 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €

104.388,18 €
24.089,58 €
32.119,44 €
6.017,53 €
5.129,77 €
3.648,70 €
13.884,24 €
6.714,94 €
3.314,42 €
10.328,40 €
6.885,60 €
5.738,00 €
1.937,70 €
107,65 €
107,65 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €

104.388,18 €
24.089,58 €
32.119,44 €
6.017,53 €
5.129,77 €
3.648,70 €
13.884,24 €
6.714,94 €
3.314,42 €
10.328,40 €
6.885,60 €
5.738,00 €
1.937,70 €
107,65 €
107,65 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €

104.388,18 €
24.089,58 €
32.119,44 €
6.017,53 €
5.129,77 €
3.648,70 €
13.884,24 €
6.714,94 €
3.314,42 €
10.328,40 €
6.885,60 €
5.738,00 €
1.937,70 €
107,65 €
107,65 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €

104.388,18 €
24.089,58 €
32.119,44 €
6.017,53 €
5.129,77 €
3.648,70 €
13.884,24 €
6.714,94 €
3.314,42 €
10.328,40 €
6.885,60 €
5.738,00 €
1.937,70 €
107,65 €
107,65 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €

521.940,90 €
120.447,90 €
160.597,20 €
30.087,65 €
25.648,85 €
18.243,50 €
69.421,20 €
33.574,70 €
16.572,10 €
51.642,00 €
34.428,00 €
28.690,00 €
9.688,50 €
538,25 €
538,25 €
11.570,00 €
11.737,00 €
42.428,35 €

Lot 9

Subm. Material de
laboratori

3.020,97 €

3.020,97 €

3.020,97 €

3.020,97 €

3.020,97 €

15.104,85 €

Subministraments

152.724,09 €

152.724,09 €

152.724,09 €

152.724,09 €

152.724,09 €

763.620,45 €

TOTAL (IVA exclòs)

Arrendament equips

42.927,54 €

42.927,54 €

42.927,54 €

42.927,54 €

42.927,54 €

214.637,70 €

Manteniment equips

44.928,21 €

44.928,21 €

44.928,21 €

44.928,21 €

44.928,21 €

224.641,05 €

Subministraments

32.072,06 €

32.072,06 €

32.072,06 €

32.072,06 €

32.072,06 €

160.360,29 €

Arrendament equips

9.014,78 €

9.014,78 €

9.014,78 €

9.014,78 €

9.014,78 €

45.073,92 €

Manteniment equips

9.434,92 €

9.434,92 €

9.434,92 €

9.434,92 €

9.434,92 €

47.174,62 €

LOTS

Prestació
Subm. Reactius

Lot 1

Arrendament equips
Manteniment equips
Subm. Reactius

Lot 2

Arrendament equips
Manteniment equips
Subm. Reactius

Lot 3

Arrendament equips
Manteniment equips
Subm. Reactius

Lot 4

Arrendament equips
Manteniment equips
Subm. Reactius

Lot 5

Arrendament equips
Manteniment equips

Lot 6
Lot 7
Lot 8

IVA

TOTAL (IVA inclòs)

Subm. Reactius
Subm. Reactius
Subm. Reactius

Total

PBL

Subministraments

184.796,15 €

184.796,15 €

184.796,15 €

184.796,15 €

184.796,15 €

923.980,74 €

Arrendament equips

51.942,32 €

51.942,32 €

51.942,32 €

51.942,32 €

51.942,32 €

259.711,62 €

Manteniment equips

54.363,13 €

54.363,13 €

54.363,13 €

54.363,13 €

54.363,13 €

271.815,67 €

802.986,00 €

73.980,00 €

119.568,00 €

114.760,00 €

10.765,00 €
11.570,00 €
11.737,00 €
42.428,35 €
15.104,85 €

1.202.899,20 €

252.608,83 €

1.455.508,03 €

C3. Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte, que inclou el pressupost base de licitació i es contemplen pròrrogues i
modificacions, d’acord amb el que disposa l’article 204 de La LCSP.
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VALOR ESTIMAT CONTRACTE
LOTS
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
TOTAL (IVA exclòs)

er

1 any
160.597,20 €
14.796,00 €
23.913,60 €
22.952,00 €
2.153,00 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €
3.020,97 €
240.579,84 €

on

2 any
160.597,20 €
14.796,00 €
23.913,60 €
22.952,00 €
2.153,00 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €
3.020,97 €
240.579,84 €

3er any
160.597,20 €
14.796,00 €
23.913,60 €
22.952,00 €
2.153,00 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €
3.020,97 €
240.579,84 €

4t any
160.597,20 €
14.796,00 €
23.913,60 €
22.952,00 €
2.153,00 €
2.314,00 €
2.347,40 €
8.485,67 €
3.020,97 €
240.579,84 €

Modificacions
5è any
160.597,20 €
104.388,18 €
14.796,00 €
6.017,53 €
23.913,60 €
13.884,24 €
22.952,00 €
10.328,40 €
2.153,00 €
1.937,70 €
2.314,00 €
2.314,00 €
2.347,40 €
2.347,40 €
8.485,67 €
8.485,67 €
3.020,97 €
3.020,97 €
240.579,84 €
152.724,09 €

VEC
907.374,18 €
79.997,53 €
133.452,24 €
125.088,40 €
12.702,70 €
13.884,00 €
14.084,40 €
50.914,02 €
18.125,82 €
1.355.623,29 €

D. Existència de crèdit
D.1 Certificat d’existència de crèdit: SI
D.2 Expedient d’abast plurianual: SÍ (2020 – 2025)
E. Termini de durada del contracte
E.1 Termini de durada: 5 anys.
E.2 Possibilitat de pròrrogues i termini: NO
F. Variants
Acceptació de variants: NO
G. Modificacions del contracte
La o les modificacions contractuals, que pot arribar a un màxim d’un 20% del valor anual del contracte,
es podrà dedicar única i exclusivament a l’augment de determinacions i/o proves a realitzar sobre les
estimades a l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques per increment de l’activitat del Laboratori, el
que provocaria un augment de les necessitats de subministraments, per tant, aquesta modificació
només afectarà a la partida de subministraments de reactius/material de cada LOT detallada en la taula
del PBL amb els imports indicats als corresponents lots que en cap cas podrà suposar l’aplicació de nous
preus unitaris.
H.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
H.1 Forma de tramitació: Ordinària
H.2 Procediment d’adjudicació: Obert Harmonitzat. En aplicació de l’article 19 i 22 de la LCSP, aquest
contracte està subjecte a regulació harmonitzada, per la qual cosa la seva preparació i adjudicació es
regirà per allò que estableix l’article 317 de la LCSP.
El procediment d'adjudicació del contracte serà el procediment obert utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor qualitat – preu, en el que tot empresari interessat, sempre
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que doni compliment a la condició legal d’aptitud i d’habilitació, podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article
156.1 LCSP.
H.3 Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.
I.

Solvència i classificació empresarial
I.1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
I1a) Solvència econòmica i financera


Volum anual de negocis, mínim igual al valor estimat anual del contracte establert per a cadascun
dels lots, referit al millor dels tres darrers exercicis aprovats.
En cas que els licitadors es presentin a més d’un lot, aquest volum anual de negocis l’hauran
d’acreditar en relació al lot de major valor estimat d’aquells els quals es presenta.
L’acreditació del darrer criteri es portarà a terme a través dels comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil (o Registre Oficial corresponent o, en cas d’empresaris individuals no inscrits
en el R.M., llibres inventariats i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil corresponent).

I1b) Solvència tècnica o professional


Relació dels principals subministraments realitzats igual o similar naturalesa que aquell a què
correspon l’objecte del contracte, efectuats per l’interessat en el curs dels tres últims anys en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos; avalats per certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat; mitjançant un certificat expedit per aquests o, a falta de
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que acreditin la
realització del subministrament. S’hauran d’acreditar com a mínim tres contractes.

Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte s’ha d’atendre a la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius
codis CPV.
I.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Si: X

No:

Per als LOTS de l’1 al 5 els licitadors hauran d’adscriure a l’execució de la instal·lació i posada en
funcionament dels equips així com la realització de la formació als professionals de l’Hospital Comarcal
d’Amposta el personal qualificat necessari per dur a terme aquestes tasques. Aquest personal ha de
tenir una experiència mínima de 2 anys i que hagi realitzat un mínim de 2 treballs similars, per tant, s’ha
d’aportar el currículum vitae i una relació de treballs que hagin dut a terme, donat que serà valorable
una experiència superior a la mínima i la realització de més treballs similars als mínims exigits.
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I.3 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental
Si: X


No:

Disposar d’un certificat de qualitat ISO 9001 o equivalent.

I1c) Classificació empresarial
Necessitat de presentar classificació:

J.

SI ☐ NO X

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
J.1 CRITERIS OBJECTIUS – SOBRE C ( FINS A 55 PUNTS)
i.

Per als LOTS del 1 al 5

A. Oferta econòmica (fins a 50 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:

Puntuació licitador y= 50x

Oferta econòmica més baixa
Oferta econòmica del licitador

L’oferta econòmica s’ha de presentar per preu unitari per determinació i/o prova desglossant en
cadascun la part de subministrament, d’arrendament d’equips i de manteniment dels mateixos. Aquest
preu unitari inclou el subministrament dels reactius necessaris per realitzar cada determinació i/o prova,
l’arrendament dels equips requerits i el manteniment dels mateixos. Aquest preu unitari i el seu
desglossament no poden superar els màxims indicats a l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.
La fórmula per la valoració d’aquest criteri serà aplicada sobre el total de l’import anual ofert per cada
LOT (incloent totes les prestacions).
Els preus unitaris, així com els seus desglossaments (subministrament de reactius/material,
arrendament d’equips i manteniment d’equips) es podran indicar amb tres decimals, tot i que per al
total anual del LOT, el preu s’haurà d’arrodonir a dos decimals per a la seva valoració. En aquest últim
cas què s’indiqués amb més de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o
igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
B. Temps de resposta del servei tècnic de manteniment (fins a 5 punts)


Temps transcorregut entre la comunicació d’un incident o avaria i la presència física d’un tècnic per
a resoldre-la (fins a 3 punts):
Màx. 48 hores ....................................................................................................................... 0 punts
Màx. 36 hores .................................................................................................................... 1,5 punts
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Màx. 24 hores ....................................................................................................................... 3 punts


Temps transcorregut entre a comunicació d’un incident o avaria i la resolució de la mateixa (fins a 2
punts):
Màx. 96 hores ....................................................................................................................... 0 punts
Màx. 84 hores ........................................................................................................................ 1 punt
Màx. 72 hores ....................................................................................................................... 2 punts
ii.

Per als LOTS del 6 al 9

A. Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:

Puntuació licitador y= 55x

Oferta econòmica més baixa
Oferta econòmica del licitador

L’oferta econòmica s’ha de presentar per preu unitari per determinació, prova i/o material. Aquest preu
unitari inclou el subministrament dels reactius necessaris per realitzar cada determinació i/o prova, o
del material de laboratori requerit. Aquest preu unitari no pot superar els màxims indicats a l’Annex 1
del Plec de Prescripcions Tècniques.
La fórmula per la valoració d’aquest criteri serà aplicada sobre el total de l’import anual ofert per cada
LOT (incloent totes les prestacions). Per al cas del LOT 9, atès que no hi ha l’obligació de presentar oferta
pel LOT sencer donada l’heterogeneïtat dels productes del mateix, cada producte tindrà la consideració
de sublot, i per tant, seran valorats individualment.
Els preus unitaris es podran indicar amb tres decimals, tot i que per al total anual del LOT, el preu
s’haurà d’arrodonir a dos decimals per a la seva valoració. En aquest últim cas què s’indiqués amb més
de dos, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5),
s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Aquests criteris anteriors seran objecte de valoració en el sobre C, per la qual cosa la documentació
tècnica o fitxa tècnica, o similars, que es remeti en el sobre B no pot contenir la informació sobre
aquests criteris de valoració. En cas que no es compleixi amb aquest requisit, el licitador/S quedarà/n
exclòs/os automàticament.
J.2 CRITERIS SUBJECTIUS D’APRECIACIÓ TÈCNICA SOTMESOS A JUDICI DE VALOR - SOBRE B (FINS A 45
PUNTS)
Aquelles ofertes que, en cada LOT, no superin els 27 punts en la valoració dels criteris subjectius o
susceptibles de judici de valor (Sobre B), seran exclosos automàticament del procés de licitació, per
considerar que no reuneixen els requisits mínims de qualitat.
i.

LOT 1
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CRITERI

VALORACIÓ
Mínim espai requerit: Fins a 4 punts
Millor adequació a les necessitats del laboratori de la solució tècnica proposada pel
Facilitat d’implementació: Fins a 2 punts
licitador en la seva memòria tècnica.
Mínim espai per al servei tècnic: Fins a 2 punts
Es valorarà l’homogeneïtat i amabilitat dels diferents softwares entre els equips
Fins a 2 punts
duplicats proposats
Es valorarà que els equips ofertats estiguin sempre llestos per a treballar sense
necessitat de dedicar un temps per a passar de “modus repòs o d’espera” a “modus Fins a 4 punts
pipeteteig i llest”
Es valorarà el menor nombre necessari de calibracions per tècnica (major interval
Fins a 4 punts
d’estabilitat de les calibracions)
Es valorarà la possibilitat de calibrar i controlar els reactius de manera anticipada i les
Fins a 1 punt
diferents presentacions dels reactius.
Tecnologia potenciometria directa per als ions (Na +, K+ i Cl -)
Es valorarà el proveïment de Troponina I d’alta sensibilitat
Mínim consum d’aigua
Refrigeració dels reactius amb temperatura controlada en l’equip
Es valorarà la connexió per al diagnòstic remot proactiu d’incidències i avaries
Es valorarà la traçabilitat completa del processament analític de cada mostra i assaig
dins de l’equip
Es valorarà l’ús de puntes rebutjables també per a bioquímica
Es valorarà els currículums vitae del personal adscrit a l'execució del contracte per a la
instal·lació y posada en funcionament dels equips, tenint en compte que hagin realitzat
més treballs similars als mínims exigits i disposin d'una experiència professional
superior a la mínima requerida, aportant a més del CV tota aquella documentació que
serveixi per acreditar-ho.

ii.

Fins a 5 punts
Fins a 2 punts
Fins a 8 punts
Fins a 1 punt
Fins a 3 punts
Fins a 2 punts
Fins a 3 punts

Fins a 2 punts

LOT 2

CRITERI
VALORACIÓ
Màxima similitud entre els equips de rutina i urgències. Es valorarà que els equips de
Fins a 10 punts
rutina i urgències utilitzin les mateixes metodologies i reactius.
Millor adequació a les necessitats del laboratori de la solució tècnica proposada pel
Mínim espai requerit: Fins a 5 punts
licitador en la seva memòria tècnica.
Facilitat d’implementació: Fins a 15 punts
Control de qualitat automàtic integrat

Fins a 5 punts

Estabilitat dels cartutxos a Tª ambient
Fins a 3 punts
Manteniments programats automàtics
Fins a 5 punts
Es valorarà els currículums vitae del personal adscrit a l'execució del contracte per a la
instal·lació y posada en funcionament dels equips, tenint en compte que hagin realitzat
més treballs similars als mínims exigits i disposin d'una experiència professional Fins a 2 punts
superior a la mínima requerida, aportant a més del CV tota aquella documentació que
serveixi per acreditar-ho.

iii.

LOT 3

REQUERIMENT
Avisos de sospita de Blasts en la zona de neutròfils, limfòcits i monòcits
Avisos de presència (granulòcits immadurs, bandes, eritroblasts, etc.)
Millor adequació a les necessitats del laboratori de la solució tècnica proposada pel
licitador en la seva memòria tècnica.
Recompte i percentatge de granulòcits immadurs
Recompte i percentatge d’eritroblasts
Es valorarà que els dos equipaments siguin iguals i emprin els mateixos reactius i
material fungible.
Es valorarà els currículums vitae del personal adscrit a l'execució del contracte per a la
instal·lació y posada en funcionament dels equips, tenint en compte que hagin realitzat
més treballs similars als mínims exigits i disposin d'una experiència professional
superior a la mínima requerida, aportant a més del CV tota aquella documentació que
serveixi per acreditar-ho.

VALORACIÓ
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Mínim espai requerit: Fins a 5 punts
Facilitat d’implementació: Fins a 15 punts
Fins a 5 punts
Fins a 3 punts
Fins a 5 punts

Fins a 2 punts
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LOT 4

CRITERI
VALORACIÓ
Màxima similitud entre els equips de rutina i urgències. Es valorarà que els equips de
Fins a 5 punts
rutina i urgències utilitzin les mateixes metodologies i reactius.
Mínim espai requerit: Fins a 5 punts
Millor adequació a les necessitats del laboratori de la solució tècnica proposada pel
Facilitat d’implementació: Fins a 10 punts
licitador en la seva memòria tècnica.
Mínim espai per al servei tècnic: Fins a 3 punts
Cefalina i tromboplastina amb fosfolípids sintètics, que assegurin la reproductibilitat

Fins a 5 punts

Estabilitat a 4ºC d’almenys 12 h. ISI < 1,2
Valoració del fibrinogen calculat

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

Possibilitat d’intercanviar reactius entre equips

Fins a 5 punts

Es valorarà els currículums vitae del personal adscrit a l'execució del contracte per a la
instal·lació y posada en funcionament dels equips, tenint en compte que hagin realitzat
més treballs similars als mínims exigits i disposin d'una experiència professional Fins a 2 punts
superior a la mínima requerida, aportant a més del CV tota aquella documentació que
serveixi per acreditar-ho.

v.

LOT 5
CRITERI

VALORACIÓ
Fins a 5 punts
Mínim espai requerit: Fins a 10 punts
Millor adequació a les necessitats del laboratori de la solució tècnica proposada pel
Disponibilitat d'un sistema d'agitació de tubs: Fins a 5 punts
licitador en la seva memòria tècnica.
Facilitat d’implementació: Fins a 15 punts
Es valorarà els currículums vitae del personal adscrit a l'execució del contracte per a la
instal·lació y posada en funcionament dels equips, tenint en compte que hagin realitzat
més treballs similars als mínims exigits i disposin d'una experiència professional Fins a 10 punts
superior a la mínima requerida, aportant a més del CV tota aquella documentació que
serveixi per acreditar-ho.
Control intern mínim de 2 nivells

vi.

LOT 6

CRITERI
Rapidesa en el lliurament del material ordinari i urgent
Tots els reactius i medis de cultiu subministrats tenen una formulació d'acord amb les
recomanacions de societats científiques nacionals i internacionals de referència
IFCC, SEQC, AEHH, SEIMC, Societat Espanyola d'Immunologia etc.
Caducitat superior a 6 setmanes

vii.

VALORACIÓ
Fins a 20 punts
Fins a 10 punts
Fins a 15 punts

LOT 7

CRITERI
Possibilitat d’automatització
Caducitat de les targes superior a 6 mesos.
Nombre de cèl·lules d’hematies reactius per a escrutini

VALORACIÓ
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
2 cèl·lules: 5 punts
3 cèl·lules: 20 punts

Es valorarà que l’adjudicatari se’n faci càrrec de la verificació periòdica de l’incubador i
Fins a 15 punts
la centrífuga de targes
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LOT 8

CRITERI
La detecció d’antígens de S.pneumoniae haurà d’estar validada no solament per a orina,
sinó també per a mostres d’altres localitzacions, especialment per a líquid cefaloraquidi Fins a 20 punts
(LCR) i pleural.
Es valorarà l’estabilitat dels reactius
Fins a 15 punts
Es valorarà el subministrament sense càrrec d’un lector de proves ràpides
Fins a 10 punts

ix.

VALORACIÓ

LOT 9
CRITERI

Presentació i identificació
Estabilitat
Rapidesa en el subministrament

VALORACIÓ
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme de la següent
manera:
En compliment de que disposa l’art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o
desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de
totes les ofertes presentades.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de anormalitat, la
Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol
altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.
Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un
termini de deu dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini,
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com
adjudicatàries
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No es precisa cap “altra documentació a presentar”. Els licitadors haurán de presentar en els sobres
corresponents tota aquella documentació que s’estableix tant en el plec de prescripcions
administratives , com en el plec de prescripcions tècniques.
M. Garantia provisional: No
N. Garantia definitiva
Sí:

X

No:

5% de l’import adjudicat (sense IVA) d’acord amb allò previst a l’article 114 i 108 de la LCSP
Termini de garantia: Vist que es tracta d’un contracte de tracte successiu no es preveu cap termini de
garantia específica del contracte. Com a mínim haurà de ser vigent durant la vigència del contracte.
O. Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil:
Sí:

X

No:

L’Adjudicatari serà responsable de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar i/o ocasionar en el
desenvolupament de la seva activitat i serveis prestats a tercers i als centres als quals s’ha de realitzar la
prestació objecte d’aquesta contractació tant a l’entitat contractant (Hospital Comarcal d’Amposta,
SAM).
Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per un límit d’indemnització de com a mínim 500.000,00 € per
sinistre i any, per danys materials, lesions personals i les conseqüències ocasionades a Hospital Comarcal
d’Amposta, SAM i a tercers, per fets esdevinguts en relació amb l’activitat objecte de la licitació. Aquesta
pòlissa inclourà les cobertures de RC explotació, RC subsidiària, RC professional, RC patronal, RC post
treballs amb el mateix límit abans detallat.
L’acreditació de disposar d’aquesta pòlissa s’haurà de realitzar en el tràmit que preveu la clàusula
dinovena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
P. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
Es preveu com a condició especial d’execució la següent condició compresa en l’article 202.2 de la LCSP,
que haurà de complir l’adjudicatari del contracte:
i.

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables.

Altres obligacions que tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
ii.

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.

v.

vi.
vii.

Obligacions contractuals essencials:
a) SI X NO
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de prescripcions tècniques i
les següent:
-

-

Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en matèria
de protecció de dades.
L’incompliment de les criteris d’adjudicació oferts pel contractista, entenent que aquests han
resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.
La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de
licitació.
El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les mesures de
seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, la Secretaria
de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de validar les mesures a aplicar amb
el servei de prevenció de riscos laborals competent de l’entitat contractat i acatar les
instruccions impartides per aquest i pel responsable del contracte

Q. Cessió del contracte:
Les empreses adjudicatàries podran cedir el contracte sempre que es compleixin els requisits establerts
en l’article 214.2 de la LCSP.
L’òrgan de contractació haurà d’autoritzar de forma prèvia i expressa la cessió i vetllarà per a què la
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No s’autoritzarà la cessió a un
tercer quan aquest suposi una alteració substancial de les característiques del contractista.
En tot cas, cal atendre’s a l’establert en la clàusula 42 del PCAP.
R. Subcontractació:
Sí procedeix, amb el compliment de les previsions establertes en la clàusula 43 del PCAP.
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S. Revisió de preus: No es contempla
T. Visita a les entitats o centres:
Sí:
No: X
U. Programa de treball
Sí:
No: X
V. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
L’establerta en la clàusula 29 del plec de clàusules administratives particulars.
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