INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
IMPRESOS DIVERSOS PER AL BANC DE SANG I TEIXITS.

Vista la petició de la Direcció de Comunicació del Banc de Sang i Teixits, sobre la
contractació d’un subministrament de impresos diversos pel Banc de Sang i Teixits,
per tal d’assegurar el millor cost possible per al subministrament d’impresos, i altre
material d’impressió gràfica, mantenint el nivell de qualitat, servei i termini de
lliurament.
Atès que fins ara no hi havia cap expedient de contractació agregat d’aquest tipus
de material i tots es feien mitjançant contractació menor.
Cal la contractació per aquest exercici i següents d’aquest subministrament, ja que
sense aquest material no es pot portar a terme de manera òptima l’activitat pròpia
encomanada, es cerca tenint un nombre adequat de proveïdors que assumeixin la
confecció i el subministrament d’aquest material.
S’enceta aquest procediment de contractació de subministraments, amb caràcter
harmonitzat mitjançant procediment obert, d’acord amb el que disposen els articles
21.1 i 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SUB / 2018 OBERT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en data 1 de juny
de 2018.
El pressupost de sortida de la contractació es de 279.487,58 € sense IVA i
338.179,97 € amb IVA per l’exercici 2020 i amb un import estimat total de la
contractació de 838.462,74 € sense IVA i 1.014.539,92 € amb IVA, d’acord amb la
distribució que s’especifica en el pla de necessitats adjunt a aquest informe.
La licitació es divideix en 6 lots:
Lots

Descripció

Import s/iva

Import a/iva

1

Impressions corporatives

90.426,01

109.415,47

2

Impressions especials

61.402,98

74.297,61

3

Impressions planes

39.870,20

48.242,94

4

Impressions plegades

15.689,23

18.983,97

5

Impressions volumètriques

26.884,16

32.529,84

6

Impressions APS+Maratons

45.215,00

54.710,15

279.487,58

338.179,97

A continuació es detallen els principals articles de cada lot:
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1:
2:
3:
4:
5:
6:

impressions
impressions
impressions
impressions
impressions
impressions

corporatives: papereria, targetes visita, talonaris,…
especials: cartelleria Promoció,...
planes: cartells, flyers, formularis,…
plegades: desplegables, informes, catàlegs, memòries,…
volumètriques: plafons, roll-ups, pancartes, lones, banderes, carpes,…
APS + maratons: cartels, flyers,…

L’objecte el contracte es divideix en 6 lots. Els lots 1, 2, 3, 4 i 6 son tancats, és a dir
que els licitadors estaran obligats a oferar pel conjunt d’articles del lot i podran presentar
ofertes separades a un, a diversos o a tots els lots que composen aquesta licitació.
Per al lot 5, ateses les característiques ben diferenciades dels objectes, els licitadors
poden presentar la seva oferta als articles de manera individual.
Un licitador podrà resultar adjudicatari d’un, diversos o tots el lots.
Les quantitats indicades al document inclouen les necessitats reals de l’any 2020. Aquests
consums en cap cas constituiran un compromís per part del Banc de Sang i Teixits a
efectes de volum. La relació de treballs objecte d’aquest contracte, té efectes de previsió i
no significa que el BST tingui obligació d’encarregar-los, ja que aquesta es determinarà
segons les necessitats concretes durant la vigència del contracte.
Els preus unitaris que conformen el pla de necessitats tenen son els que en l’actualitat
s’estan abonant.
Així mateix si durant la durada del contracte fos necessari encarregar treballs similars no
inclosos en aquest document, se li aplicarà a aquests treballs el mateix criteri de tarifes de
preus que l’ofertat per a la relació de treballs
La contractació es per a l’any 2020, i es preveu la possibilitat de pròrroga per als
exercicis 2021 i 2022.
L’expedient no admet revisió de preus.
Aquesta licitació es portarà a terme mitjançant l’opció de Sobre Digital.
La contractació associada te el sistema de gestió de les ofertes tècniques i
econòmiques Winofe
Al tractar-se d’una contractació de tracte successiu, no caldrà la constitució de la
garantia provisional, però si la garantia definitiva que serà un 5% de l’import total
d’adjudicació sense IVA.
Es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del contracte a
al Sr. Manel Gastó del Direcció de Comunicació del BST.
Donada les característiques de la licitació, no serà necessària la constitució d’un
Comitè d’Experts.
La present licitació no admet variants ni modificacions.
Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a
judici de valor, que es distribueixen en un 50 % i un 50 % respectivament.
Repartits de la següent manera:

Criteris subjectius: 50 punts
Per als lots 1, 2, 3, 4 i 6
Punts

Fase d’impressió: 25 punts
Garantia de qualitat del producte final
Reproducció fidel del pantone corporatiu
Qualitat de reproducció
Optimització dels recursos emprats
Manipulació i acabats
Qualitat dels productes i serveis
Aprofitament de l’excedent i o de l‘ús de material reciclat
Emmagatzematge de determinats material

15
5
10
10
2,5
2,5
2,5
2,5

Fase de lliurament i confecció: 10 punts
Característiques i condicions de la mostra física
Embalatge adequat
Condicions del transport inclòs a FDJ
Enviament a destí el material sense comanda mínima
Mètode de confirmació de la recepció del material
Garanties de producció

2
2
2
1
1
2

Requisits per a la prestació del servei: 5 punts
Software informàtic de disseny
Memòria de la maquinària

2
3

Altres aspectes tècnics: 10 punts
Ampliació de la gamma de productes
Ús de matèria primera reciclada
Segon interlocutor directe
Assessorament tècnic

3
4
2
1

Per al lot 5
Fase d’impressió: 25 punts
Garantia de qualitat del producte final
Reproducció fidel del pantone corporatiu
Qualitat de reproducció
Optimització dels recursos emprats
Qualitat dels productes i serveis
Emmagatzematge de determinats materials

15
5
10
10
5
5

Fase de lliurament i confecció: 10 punts
Embalatge adequat
Condicions del transport inclòs a FDJ
Enviament a destí el material sense comanda mínima
Mètode de confirmació de la recepció del material
Garanties de producció

3
2
1
1
3

Requisits per a la prestació del servei: 5 punts
Instal·lació i desmuntatge
Disponibilitat de material en stock

3
2

Altres aspectes tècnics: 10 punts
Ampliació de la gamma de productes
Ús de matèria primera reciclada
Reparació i/o substitució de peces

3
4
2

Assessorament tècnic

1

Criteris objectius: 50 punts
Lots 1,2,3,4,6
Oferta econòmica : 40 punts
La formula aplicable serà la següent:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació

L’avaluació econòmica serà per cada lot, com a conseqüència de la multiplicació del
nombre d’unitats demanades de cada posició i/o codi per cadascun dels preus unitaris
oferts per cada codi que integra el lot
Altes criteris automàtics: 10 punts
Proximitat de la central de producció:
No externalització de manipulacions

5
5

Lots 5
Oferta econòmica : 40 punts
La formula aplicable serà la següent:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
L’avaluació econòmica serà per cada posició o article, de forma individual
Altes criteris automàtics: 10 punts
Proximitat de la central de producció:
No externalització de manipulacions

La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se
segons s’especifica el plec de clàusules administratives

5
5

S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor
poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics
suficients per donar resposta a la demanda del BST.
No serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació empresarial
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Per valorar ofertes anormals, en principi, i referit exclusivament a la oferta
econòmica, es consideren desproporcionades o temeràries les ofertes que estiguin
en els casos següents:
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per
al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol
cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no
estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
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