MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI
ESPECIAL DE CONSULTES PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I ALTRES CENTRES
ASSISTENCIALS DEPENDENTS DEL CATSALUT PER AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
EXPEDIENT SCS-2022-123
1.

Necessitats a satisfer

Per completar la dotació dels Centres d’Atenció Primària i altres centres assistencials
dependents del Servei Català de la Salut, es fa necessària la contractació de l’equipament que
es detalla en el plec de prescripcions tècniques per cobrir les necessitats assistencials i per al
correcte desenvolupament de l’activitat de cada centre.
2.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el subministrament de mobiliari especial de consultes per a Centres
d'Atenció Primària i altres centres assistencials dependents del CatSalut.
Codi CPV: 33192300-5
3.

Existència de Lots

☒ No, la licitació no es dividirà en Lots, Ateses les característiques d’aquesta contractació, no es
considera adequada la seva divisió en lots en tractar-se d’una mateixa família de productes, dels
quals cal garantir la total compatibilitat i integració en la seva instal·lació. Les empreses del
sector poden presentar oferta per la totalitat dels productes objecte del contracte, per la qual
cosa aquesta agrupació no suposa una limitació de la concurrència.
4.

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El pressupost de la licitació és el que es fa constar a continuació:
Valor estimat del contracte: 126.228,00 € (IVA no inclòs)
Pressupost base de licitació: 127.279,90 € (IVA 21% inclòs)
Lot
Pressupost base de licitació sense IVA
Previsió de possibles modificacions del contracte (20%)
Valor estimat del contracte
5.

Existència de crèdit
Partida pressupostària

D/640000100/4110/0000

Import
127.279,90 (IVA 21% inclòs)

Tramitació anticipada de l’expedient:
☐ Si
☒ No
6.

Nº 1
105.190,00
21.038,00
126.228,00

Preu del contracte

Exercici pressupostari
2022

☒ Preu unitari
☐ Preu a tant alçat
Termini d’execució i lloc de lliurament

7.

El termini d’execució del contracte serà: sis (6) mesos.
Lloc de lliurament: veure relació de centres.
8.

Facturació i recepció

☒ Parcial
☐ Final
☐ Acta de recepció
☐ Albarà d’entrega
Pròrrogues i data d’inici

9.

Possibilitat de pròrroga de contracte:
☐ Si
☒ No
La data d’inici del contracte serà:
☐ Data concreta.
☒ L’endemà de la formalització del contracte.
10.

Admissió de millores i/o variants:

•

Admissió de Millores:

☐ S’admeten
☒ No s’admeten
•

Admissió de Variants:

☐ S’admeten
☒ No s’admeten
11.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

- Forma de tramitació: no harmonitzada, ordinària.
-Procediment d’adjudicació: obert simplificat, regulat a l’article 159 de la LCSP.
12.

Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació

•

Solvència econòmica i financera:
- Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals.

En cas que no es desprengui del RELI o del ROLECE, l’empresa proposada com a adjudicatària
haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a requeriment de la Mesa de
contractacions mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponent al darrer exercici que
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tingui l’obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari
està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar
inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
•

Solvència tècnica:
- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, import acumulat, durant els
darrers tres anys, mínim del 50% del pressupost, IVA exclòs, del contracte, en
subministraments d’igual o similar naturalesa, que inclogui un mínim de dos
subministraments.
- Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, disponibilitat de personal tècnic o
unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, per a l’execució del contracte, especialment
els encarregats del control de qualitat.

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica a
requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels següents documents:
- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, dels principals
subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates, acompanyada
dels corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import mínim requerit.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder
seu que acreditin la realització de la prestació.
- Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, documentació acreditativa de què
es disposa d’un/a cap del servei tècnic per a l’execució del contracte.
Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No es
requereix
13.

Criteris d’adjudicació

Vista la necessitat a satisfer mitjançant el procediment de contractació que es vol promoure, i de
conformitat amb l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació.
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (18,5 punts):
Lot MOBILIARI ESPECIAL CONSULTES
3240010100 Frigorífic de 100 l
1.1. Característiques tècniques
4290400100
1.1. Característiques tècniques
-Possibilitat d'escollir diferents agafadors inclosos a
l'oferta
-Nombre de mobles en estoc
4290400900
1.1. Característiques tècniques
Nombre de mobles en estoc
4530030100 Element individual de porta amplada 50 cm
1.1. Característiques tècniques

0 punts
3 punts
Fins a 1 punts
Fins a 2 punts

1,5 punts
3,5 punts
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-Possibilitat d'escollir diferents colors sense cost
addicional
-Incloure protector a la part baixa del moble per
tal de protegir-lo de l'aigua, sense cost addicional.
-Nombre de mobles en estoc
4530030300
Element modular 4 calaixos amplada 50 cm
1.1. Característiques tècniques
-Possibilitat d'escollir diferents colors sense cost
addicional
-Incloure protector a la part baixa del moble per
tal de protegir-lo de l'aigua, sense cost addicional.

4530030700

Fins a 0,5 punts
Fins a 2 punts
3,5 punts
Fins a 1 punt
Fins a 0,5 punts

-Nombre de mobles en estoc

Fins a 2 punts

Element dues portes sota-aigüera amplada 80
cm
1.1. Característiques tècniques

3,5 punts

-Possibilitat d'escollir diferents colors sense cost
addicional
-Incloure protector a la part baixa del moble per
tal de protegir-lo de l'aigua, sense cost addicional.
-Nombre de mobles en estoc
4539990200

Fins a 1 punt

Fins a 1 punt
Fins a 0,5 punts
Fins a 2 punts

Conjunt de mobles per consulta
1.1. Característiques tècniques

3,5 punts

-Possibilitat d'escollir diferents colors sense cost
addicional
-Incloure protector a la part baixa del moble per
tal de protegir-lo de l'aigua, sense cost addicional.
-Nombre de mobles en estoc

Fins a 1 punt
Fins a 0,5 punts
Fins a 2 punts

En el document “Annex B” s’indica a quina categoria pertany cadascun dels subcriteris.
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques (75 punts):
1. Preu (fins a 50 punts)
2. Terminis de garantia legal (fins a 5 punts)
3. Termini de lliurament (fins a 20 punts)
Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
☐ Si
☒ No
Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP
respecte dels criteris d’adjudicació que permeten contractar un subministrament de qualitat. Tots
els criteris de valoració, basats en una relació qualitat-preu, estan vinculats a l’objecte del
contracte i permeten mantenir condicions de competència efectiva.
Les característiques tècniques valorades en aquests productes tenen per objecte valorar la
funcionalitat tècnica i assistencial dels equips (FTA), la connectivitat de l’equip als sistemes
informàtics (CSI), l’ergonomia (E), l’adequació a les necessitats assistencials (ANA), el rendiment
del cicle de vida (RCV), la qualitat servei post-venta (QSPV), la seguretat del pacient i/o
professional (SP), el confort del pacient i/o professional (CP), la qualitat de la imatge (QI), el medi
ambient (MA) i la instal·lació i adequació a l’espai (IAE).
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14.

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes

Per a la determinació d’una oferta amb valors presumptament anormals serà d’aplicació el
procediment regulat a la clàusula 13.4 del Plec de clàusules administratives particulars.
15.

Contingut de les proposicions

Sobre A:
- Declaració responsable degudament emplenada i signada digitalment.
- Emplenar el primer full del fitxer (annex B), i les fitxes tècniques corresponents.
- Restant documentació que integra l’oferta tècnica, d’acord amb allò requerit a les fitxes
tècniques i al plec de prescripcions tècniques
Sobre B:
- Fitxer d’Excel annex C.
16.

Mostres

☐ Si
☒ No
17.
Visita a les instal·lacions
☐ Si
☒ No
18.

Reunió informativa

☐ Si
☒ No
19.

Modificació del contracte

☐ No es preveuen modificacions.
☒ Modificacions previstes: S’ha estimat la possibilitat que les unitats indicades puguin variar per
raó de canvis no previstos inicialment en la dotació dels centres en construcció, en funció del
desenvolupament de cadascuna de les obres i la seva finalització. Per aquests motius, es
proposa preveure la possibilitat de modificar la quantitat adjudicada d’aquesta licitació fins a un
màxim d’un 20% per afrontar aquesta eventualitat.
20.

Cessió

☒ Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
☐ No es permet la cessió
21.

Subcontractació

☒ Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no
siguin considerades obligacions essencials, no accessòries, i que hauran de ser executades
directament pel contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte
revesteix la qualitat d’essencials que hagin d’efectuar-se directament pel contractista i, per tant,
podran ser subcontractades.
☐ No s’admet la subcontractació.
22.

Revisió de preus:
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☐ Si
☒ No
23.

Termini de garantia
-

24.

Garantia legal (art.120 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis
complementaries): 3 anys.
Programa de treball

☐ Si
☒ No
25.

Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal

☐ Si
☒ No
26.

Identificació de les persones que intervenen al procediment

Persona que signarà l’informe de tècnic de valoració de les ofertes: Pilar Muñoz Sánchez,
Tècnica de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
27.

Responsable del contracte

El cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni

Martí Ballart i Torras
Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
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