Quadre de característiques tipus per a l’Institut Català d’Oncologia
Exp.CP-2018-32
Aquest QC ha estat informat favorablement
En data 12 de desembre de 2018 per l’AJ del CatSalut

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Servei de realització de proves genòmiques de càncer de mama per l’ICO
per a l’Institut Català d’Oncologia.
Lots: No, d’acord amb art. 99.3.b) de la llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Codi CPV: 85148000-8 Serveis d’anàlisis mèdics
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: el cost (la relació entre l’import i el màxim nombre de proves
realitzades proposat)
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 645.600,00 € (IVA exclòs)
Veure detall en Annex 1
Pressupost licitació (12 mesos)

215.200,00 €

Pròrroga (24 mesos)

430.400,00 €

VEC

645.600,00 €

B3. Pressupost base de licitació:
Import IVA:
Pressupost base sense IVA:

215.200,00 €
exempt €
215.200,00 €

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: D/2510001 “Prestació de serveis amb mitjans aliens“
C2. Expedient d’abast plurianual: No
Aprovació en la sessió del Consell d’Administració de l’ICO de 27 de novembre de 2018
Distribució de les anualitats:
Expedient de contractació de despesa anticipada en què l'adjudicació se sotmet a la
condició suspensiva d'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre les obligacions
derivades del contracte en l'exercici corresponent, d’acord amb art. 47.2 de la Llei 16/2008,
del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
Any 2019 = 215.200,00 €
D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: 12 mesos.
Possibilitat de pròrrogues i termini: 24 mesos (2 pròrrogues anuals)
El termini de durada del contracte resta subjecte a la següent causa de finalització
anticipada del contracte:
Si l’’Institut Català d’Oncologia, durant la vigència del contracte o qualsevol de les seves
pròrrogues, compta amb mitjans propis suficients per a la realització del servei objecte de la
licitació de manera interna - i atès que la legislació de contractació pública prioritza la
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realització de la prestació amb mitjans propis per les entitats contractants- el contracte es
resoldrà de manera automàtica, prèvia comunicació al contractista de la resolució amb una
antelació mínima de tres (3) mesos.

E. Variants
Sí:

No: X

Elements: No aplicable.
Condicions: No aplicable.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí: X

No:

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Els requisits mínims de solvència econòmica i de solvència tècnica per a participar en la
licitació son els següents:
Solvència econòmica i financera:
-

Declaració responsable relativa a la xifra de negoci global en els darrers 3 exercicis,
que justifiqui un volum de negoci anual amb un mínim idèntic a l’import de licitació
present contracte.

Solvència tècnica:
-

Cal acreditar que s’han executat serves de característiques similars per una quantia
mínima del 50% del pressupost de licitació, en el període dels darrers tres últims
anys, mitjançant certificats emesos per l’òrgan competent, quan el titular sigui un
ens del sector públic, o per declaració de l’empresari licitador, quan es tracti
d’empreses privades

G2. Classificació empresarial:
Categoria: No aplicable.
Grup: No aplicable.
Subgrup: No aplicable.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí:

No: X

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental.
Sí:

No: X
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H. Criteris d’adjudicació (o aspectes tècnics i econòmics susceptibles de negociació)
1. Criteris Susceptibles de Judici de Valor (fins a 50 punts) Sobre B
Cada criteri d’adjudicació puntua segons el següent barem i sumen fins un màxim de 50 punts,
els cinc primers punts seran excloents si la puntuació és 0 :
punts
a) Valor predictiu de eficàcia de la quimioteràpia demostrat per:
a. Un estudi prospectiu aleatoritzat de quimioteràpia (QT) adjuvant
amb un seguiment mitjà superior als 5 anys
b. Un estudi prospectiu aleatoritzat de QT adjuvant amb
seguiment mitjà de 5 o menys anys
c. Múltiples estudis retrospectius d´assaigs aleatoritzats de
QT o no QT adjuvant
d.
e.
f.
g.

Estudis significatius de quimioteràpia neoadjuvant
Un estudi retrospectiu aleatoritzat de QT o no QT adjuvant
Estudis de registres o banc de tumors o series
No demostrat valor predictiu del benefici de QT

fins a 9 punts
fins a 7 punts
fins a 5 punts
fins a 4 punts
fins a 3 punts
fins a 1 punt
0* punts

b) Valor pronòstic demostrat amb:
a. Estudi prospectiu aleatoritzat
b. Múltiples estudis retrospectius d´assaigs aleatoritzats
c. 1-2 estudis retrospectius aleatoritzats
d. Estudis de registres o banc de tumors
e. Estudis de series
f. No demostrat valor pronòstic

fins a 5 punts
fins a 4 punts
fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
0* punts

c) Estudis clínics sobre dones pre i post-menopàusiques
a. Estudis Prospectius en pre i postm.
b. Retrospectius de assaigs prosp. pre i postm
c. De registres o banc de tumors pre i postm.
d. Manca estudi en dones prem ó en dones post-menopàusiques

fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
0* punts

d) Valor pronòstic demostrat tant en pN0 com en pN1a
a. Prospectius pN0 i pN1a
b. Retrospectius de assaigs prospectius pN0 i pN1a
c. De registres o banc de tumors pN0 i pN1a
d. Només pN0

fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
0* punts

e) Temps de mitjà necessari entre sol·licitud i resultat de la proba
a. Menys de 5 dies naturals
b. Menys 8 dies naturals
c. Menys de 11 dies naturals
d. Menys de 15 dies naturals
e. Mes de 14 dies naturals

fins a 4 punts
fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
0* punts
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f) Recomanació per guies de experts:
a. 4 o mes guies internacionals
b. 2 o 3 guies internacionals
c. 1 guia nacional
d. Cap guia

fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
0 punts

g) Estudis sobre canvi d´actitud terapèutica guiada per la prova
a. Múltiples multicèntrics
b. Un estudi multicèntric
c. Estudis d´un sol centre
d. Cap estudi

fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
0 punts

h) Determinació del subtipus intrínsec
a. Valoració en 4 o mes subtipus (Lum A, LumB, TN i HER2)
b. Valoració en al menys 3 subtipus (Luminal, TN i HER2)
c. No mes valora receptors hormonals i HER2

fins a 5 punts
fins a 3 punts
fins a 1 punt

i)

j)

Valor afegit del gens estudiats
a. Angiogènesis, invasió, disseminació, apoptosis, immunicitat i
reparació DNA
b. Capacitat d´invasió, disseminació i apoptosis
c. Capacitat d´invasió
d. Nomes nivell de RH, de HER-2 i de proliferació cel·lular
Reproductibilitat (El resultat de la prova es el mateix amb independència
de si es repeteix diferents cops o en diferents laboratoris
a. Múltiples estudis
b. Un estudi
c. Cap

k) Metodologia i tècnica aprovada per agències reguladores:
a. Dos o més agències
b. Una agència
c. Cap
l)

fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
0 punts

Estudis de cost-eficàcia
a. Múltiples positius
b. Un positiu
c. Cap

m) Valor pronòstic sobre recaigudes tardanes (després de 5 anys):
a. Demostrat en estudis prospectius
b. Estudis retrospectius
c. Sense estudis de recaigudes tardanes

fins a 3 punts
fins a 2 punts
0 punts

fins a 3 punts
fins a 2 punts
0 punts

fins a 3 punts
fins a 2 punts
0 punts

fins a 3 punts
fins a 2 punts
0 punts

En relació a cada sub-criteri d’adjudicació indicat, s’atorgarà la puntuació establerta per a cada
un d’ells en funció del major grau d’assoliment i satisfacció del paràmetre a considerar.
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*= Motiu de exclusió
2. Criteris avaluables automàticament. (Fins 50 punts) Sobre C
a) El cost (fins a 50 punts) Es valorarà amb la màxima puntuació, l'oferta econòmica més
avantatjosa, atenent a un doble criteri: per una banda l’oferta més favorable
econòmicament i per altre el nº de proves realitzades proposat, entenent com a mínim
160 proves realitzades i com a màxim 180 proves realitzades.
En base a la següent equació =
(Import / nº de proves, de la oferta d’import mínim)
x 50 punts
(Import oferta / nº proves oferta)
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es consideraran, en principi, desproporcionades o presumptament anormals les ofertes que
es trobin en els següents supòsits:
a) En relació als criteris d’adjudicació quantificats mitjançant judici de valor aquells que en
la seva puntuació conjunta no assoleixin una puntuació mínima de 26 punts.
b) En relació a la oferta econòmica aquelles que es trobin en els supòsits següents:
1. Quan, concorri un sol licitador, i sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, les que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de las ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà pel còmput de la citada mitjana l’oferta de quantia més elevada quan
siguin superior en més de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas,
se considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de las ofertes presentades. No obstant, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a la citada mitjana en més de 10 unitats
percentuals, se procedirà al càlcul d’una nova mitjana només quan las ofertes que
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitjana se calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
5. Per a la valoració de les ofertes como a desproporcionades, la mesa de
contractació podrà considerar la relació entre la solvència de la empresa i l’oferta
presentada.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No aplicable.
K. Garantia provisional
Sí:

No: X
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Import: No aplicable.
Forma de constitució: No aplicable.
L. Garantia definitiva
Sí: X

No:

Import: 5% de l’import de la licitació.
Forma de constitució: Les que preveu l’article 108 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
en correspondència amb la clàusula 18 ena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
M. Condicions especials d’execució
Les empreses licitadores hauran d’acreditar l’establiment de mesures per garantir la
seguretat i la salut en el lloc de feina així com el compliment dels convenis col·lectius
sectorials i territorials aplicables.
N. Modificació del contracte prevista
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, el/s contractes/s
administratiu/s objecte d’aquesta licitació podran ser modificats i resolts per l’aplicació de
mesures d’estabilitat pressupostària.
Aquestes modificacions es fan per raons d’interès públic d’acord amb el previst a l’article 203
de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic amb l’abast que resulti de les mesures
d’estabilitat pressupostària a aplicar, i els efectes que determinin la legislació vigent
aplicable.
O. Cessió del contracte
Sí: X

No:

D’Acord amb allò que preveu el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
P. Subcontractació
Sí procedeix. En tot cas, la celebració de la subcontractació restarà sotmesa al compliment
d’allò previst en la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules administratives particulars.
Q. Revisió de preus
Sí:

No: X

Fórmula aplicable (en el seu cas): No aplicable.
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R. Termini de garantia
Sí: X

No:

Termini: D’acord amb el que preveu la legislació vigent.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No aplicable.
T. Programa de treball
Sí:

No: X

U. Penalitats diferents a les enumerades en l’article 193 de la LCSP
No.
V. Dades necessàries per a l’emissió de la factura electrònica
La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, i la Llei
Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura
electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015. Per tant,
l’adjudicatari ha de lliurar les seves factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques del sector públic de Catalunya https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7.
Els codis DIR de la nostra entitat són els següents:
ENTITAT

CIF

Institut Català
d'Oncologia

Q5856383D

DIR3

OFICINA
DIR3
COMPTABLE

ÒRGAN
GESTOR

UNITAT
TRAMITADORA

A09006196

Institut Català
A09006196
d'Oncologia

Institut
Català
A09006196
d'Oncologia

DIR3

Institut
Català
d'Oncologia

A més dels requisits legalment establerts, les factures, han de contenir l’indicador de servei o
aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura:
Número d’expedient de contractació si s’escau (FileReference)
Número de comanda (ReceiverTransactionReference)
Número d’albarà (DeliveryNote)
Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el contingut comercial de la
factura i els indicadors de servei o aprovisionament a les persones de contacte que us han
sol·licitat el bé o servei:
Servei d’Economia de l’Institut Català d’Oncologia (GranVia de l’Hospitalet, 199-203 de
L’Hospitalet de Llobregat, 08908) a l’adreça electrònica EconomiaFinances@iconcologia.net.
Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Servei d’Economia i Finances de
l’Institut Català d’Oncologia
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W. Altres aspectes rellevants
Responsable del Contracte:
Dr. Miguel Gil Gil, Gestor del Coneixement de les UFAOs, exercirà les funcions de
supervisió per l’execució del contracte i de coordinació entre els diferents agents implicats
per tal de vetllar perquè assoleixin els objectius plantejats.
Informació de Contacte:
Institut Català d’Oncologia
Unitat d’Aprovisionaments
Contractació Administrativa
contractacioadministrativa@iconcologia.net
Hospital Duran i Reynals, 2 ª Planta
Av.Gran Via de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Mesa de Contractació:
La Mesa de contractació està constituïda pels següents membres:
President: Carlos López Escalera
Un representant de la Intervenció: Maria Sánchez Bernal
Un representant de l’Assessoria Jurídica: Cristina Grau Estrade
Tècnics: Dr. Miguel Gil Gil, Dra. Margeli
Secretaria: Toni Tena Tapia

Pàgina 8 de 8

