ANUNCI
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 20190385)
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
g)

Organisme: Hospital de Sant Joan de Reus, SAM.
Número d’identificació: 4312335010..
Dependència que tramita l'expedient: Hospital de Sant Joan de Reus, SAM.
Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Activitat Sanitària.
Número d'expedient: 20190385).

2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Domicili: AV. del Dr. Josep Laporte 2
Localitat i codi postal: Reus, CP: 43204
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977337341
Adreça electrònica: contractacio@ginsa.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/hospitalsantjoan

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/09/2019.
i) Horari d’atenció: Oficines de GINSA, AIE (Àrea de Licitacions i Contractació). De dilluns a
divendres de 9h a 14:00h.
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: ADQUISICIÓ PROGAMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ INTEGRAL
DEL CIRCUIT DE TRACTAMENTS DE MHDA .
b) Admissió de pròrroga: si/no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: Sí. Es preveu la possibilitat de dues pròrrogues d'un any
cadascuna.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES514
e) Termini d'execució: 2 anys.
f) Codi CPV: 48000000
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
5 Pressupost de licitació
a)
b)
c)
d)

Valor estimat del contracte: 397.300,00 euros sense IVA.
Pressupost: import total amb IVA inclòs: 338.800 euros
Pressupost: import total amb IVA exclòs: 280.000 euros
IVA suportat: 21%

6 Admissió de variants: no.
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
8 Requisits específics del contractista
a)

Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Altres.
Descripció: Ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals..
Mínim: 1.
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis del licitador o candidat, en l'àmbit al qual es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims conclosos per un import igual o superior
a 210.000,00€..
Mínim: 1.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Experiència i trajectòria en contractes similars, que s'acreditarà a través de la
relació dels principals serveis i treballs que hagin estat realitzats en els darrers 3 anys,
consistents en la implantació i suport d'un programa per a la gestió integral del circuit de
tractaments de MHDA en centres de tipus sanitari..
Mínim: 5.
Mitjà: Tècnics o unitats tècniques.
Descripció: Capacitació de l'equip tècnic, que s'assenyalarà indicant el personal que
participarà expressament en l'execució del contracte, assenyalant titulació, formació i
experiència específica en les següents matèries:- Farmàcia..
Mínim: 1.

9 Criteris d’adjudicació
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR: FINS A 49 PUNTS
-

Pla d’implantació (fins a 5 punts)
En aquest apartat es valorarà:
o

L’estratègia d’implantació, en funció de la metodologia emprada respecte de cadascun
dels paràmetres a integrar.

o

La planificació i l’organització.

El no desenvolupament d’alguns dels anteriors apartats serà causa d’exclusió.
Es valorarà el detall i la concreció, de manera que de la documentació aportada es pugui
acreditar coneixement de cadascun dels extrems exposats.

En aquest apartat, considerant que es valora l’acscripció de personal clínic especialista en
la forma definida en aquest plec, i de personal tècnic amb certificacions concretes
assenyalades també en aquest plec, els licitadors al sobre B no hauran de fer cap
referència a aquesta adscripció; serà causa d’exclusió trobar en el sobre B qualsevol
referència que permeti deduir que els licitadors adscriuran aquests perfils concrets. En tot
cas, els licitadors a la seva oferta i per explicar el pla d’implantació que proposen podran
explicar tot allò que estimin pertinent, però no fer menció al fet que tenen previst adscriure
aquests tipus de personal. Pel cas que tinguin previst fer-ho, hauran d’incloure aquesta
informació al sobre C, en la forma que es demana.

-

Aspectes funcionals de l’aplicació, relacionats amb l’àrea mèdica, de farmàcia,
d’infermeria i administrativa (fins a 40 punts)
Es valorarà la metodologia de funcionament i les característiques de qualitat de cadascun dels
àmbits i àrees que es demana que inclogui el programa que és objecte d’adquisició (si el
programa no disposa desenvolupat d’algun dels àmbits i àrees que es demanen serà causa
d’exclusió).
Aquesta valoració se centrarà en els següents aspectes:
o

-

Funcionalitat: la capacitat del software per proveir un adequat conjunt de funcions que
compleixin les tasques i objectius assenyalats en el plec de prescripcions tècniques, en
cadascuna de les àrees, amb el mateix pes cadascuna d’elles (fins a 25 punts):


Preparació



Administració



Prescripció



Agendes



Validació

o

Usabilitat: la capacitat per permetre a l’usuari per ser utilitzat de manera fàcil i intuïtiva
en totes les seves funcionalitats (fins a 5 punts).

o

Recuperabilitat: la capacitat de restablir el seu funcionament i de recuperar les dades
en cas de tall (fins a 5 punts).

o

Eficiència: temps adequats de resposta i processament (fins a 5 punts).

Millores de les capacitats del sistema ofert (fins a 4 punts)
Es valoraran les majors possibilitats de seguiment al malalt que ofereixi el sistema.
Aquesta valoració se centrarà en el fet de disposar d’una funcionalitat que permeti fer un
seguiment individualitzat del malalt. Aquesta funcionalitat haurà de contemplar aspectes com la
monitorització i seguiment de toxicitat, medicació…

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA I D’ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA (FINS A 51 PUNTS)
-

Oferta econòmica (15 punts)

Les ofertes que no comportin cap baixa respecte del tipus de licitació no obtindran cap
puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts). Superar l’import de licitació serà causa d’exclusió.

Els 15 punts es distribuiran de la següent manera:

o

Oferta econòmica de la implantació, del llicenciament i del manteniment durant
els dos anys de vigència inicial del contracte (12 punts)

Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors es valoraran de la següent manera:

Punts= (Preu oferta més barata/ preu oferta a puntuar) x 12

o

Oferta econòmica pel manteniment anual durant les pròrrogues (3 punts)

Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors es valoraran de la següent manera:

Punts= (Preu oferta més barata/ preu oferta a puntuar) x 3

-

Possibilitat d’oferir entorns de treball homogenis (5 punts)
Es valorarà la possibilitat d’integració de les dades pròpies al sistema SISCAT.
La valoració d’aquest apartat es farà en base a la següent distribució:
o

0 centres: 0 punts

o

D’1 a 2 centres: 1 punt

o

De 3 a 5 centres: 3 punts

o

Més de 5 centres: 5 punts

La valoració requerirarà d’acreditació. L’acreditació consistirà en demostrar on tenen instal·lat
el seu sistema d’informació en Hospitals del SISCAT, mitjançant l’aportació de certificats o
altres elements de prova. Si no s’aporta res, no es valorarà.

-

Capacitats per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes (12 punts)
La valoració d’aquest apartat es farà en base a la següent distribució:
o

Amb SAP: fins a 3 punts, distribuïts de la següent manera:


wm (gestió de magatzems): 1.5 punts



sd (facturació): 1.5 punts

o

Amb RPT CatSalut: fins a 3 punts (s’entendrà com integració la presentació en pantalla
a l’usuari de les dades requerides per RPT de forma automàtica i el seu posterior
enviament al mateix).

o

Amb robots de preparació: 3 punts

o

Que disposi de la següent funcionalitat: bombes intel·ligents: 3 punts

La valoració requerirarà d’acreditació. L’acreditació consistirà en demostrar les anteriors capacitats,
mitjançant l’aportació de qualsevol element de prova que permeti acreditar-ho. Si no s’aporten
elements de prova suficients, no es valorarà.
-

Millores en l’equip de treball sobre els mínims exigits. Nombre de tècnics amb formació
específica (11 punts)
Es valorarà la constitució de l’equip i la seva experiència, a partir del mínim exigit.
La valoració d’aquest apartat es farà en base a la següent distribució:
o

6 punts per l’adscripció de personal clínic: especialistes en farmàcia hospitalària i
oncològica mèdica, titulació de doctor, certificacions de capacitació docent.

o

5 punts per l’adscripció de personal tècnic: certificats en gestió de projectes, ITIL,
certificats en els estàndards d’interoperabilitat HL7.

Per garantir el compliment del compromís adquirit a través d’aquest criteri, s’adverteix que
caldrà acreditar-ho en la forma que s’assenyala a la clàusula 14.2.
-

Possibilitat d’integració amb altres solucions multicèntriques (8 punts)
Es valorarà que el programari disposi de la capacitat de gestionar estructures de treball
multicèntric (diferents hospitals / centres) amb una sola estructura tecnològica i de gestió
integrada.
Es valorarà segons la següent escala:
o

Menys de 2 centres: 0 punts

o

Entre 2 i 5 centres: 4 punts

o

Més de 5 centres: 8 punts

La valoració d’aquest criteri requerirà l’aportació de documentació acreditativa; en cas contrari,
no s’obtindrà puntuació en el criteri.
L’acreditació requerirà demostrar on tenen instal·lat el seu sistema d’informació, mitjançant
l’aportació de certificats o altres elements de prova.

10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Veure clàusula divuitena del plec de clàusula.
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 16 d’agost de 2019.
12 ACP aplicable al contracte? No
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16/09/2019 23:59
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 11.11 del plec de clàusules.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica: Sí
d) S’utilitzen les comandes electròniques: no.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: no.
14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Hospital de Sant Joan de Reus, SAM.
b) Lloc: Oficines de GINSA, AIE
c) Data i hora: s’indicarà al perfil de l’entitat amb antelació suficient.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
15 Despeses d'anunci
No es preveuen.
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i Castellà.
17 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament
sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió
o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les
modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la
LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en relació amb aquests extrems, amb expressa submissió als Jutjats i Tribunals de
Reus.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació que no estiguin subjectes al Dret privat són
susceptibles de recurs en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el titular del
departament, òrgan, ens o organisme al qual estigui adscrita l’entitat contractant o al qual
correspongui la seva tutela considerant l’adscripció majoritària de les entitats contractants a
l’Ajuntament de Reus, és competent l’òrgan corresponent de la que tingui el control o la participació
majoritària (per tant, l’Alcalde de l’Ajuntament de Reus, o l’òrgan en qui tingui delegada aquesta
competència).

Reus, 16 d’agost de 2019

