MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I
CONTINUAT D’ACCESSORIS PER A DIAGNÒSTIC ECOBRONCOSCÒPIC I ENDOSCÒPIC AMB
DESTÍ A EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES DEL SERVEI DE PNEUMOLOGIA I DEL SERVEI
DE DIGESTIU DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Barcelona, 15 de febrer de 2019
El Dr. Xavier Bessa Casserras, Cap de Servei de Digestiu i el Dr. Joaquim Gea Guiral, Cap de Servei
de Pneumologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB), proposen que
s’incoï un expedient per a la contractació del subministrament següent:

1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir
L’objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat
d’accessoris per a diagnòstic ecobroncoscòpic i endoscòpic amb destí a exploracions
complementàries del servei de Pneumologia i del servei de Digestiu del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona.
L’esmentat objecte correspon als Codis 33124130-5 “Material para diagnóstico” i 33141323-0 “Agujas para
biopsia” de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea.
Aquesta proposta de contractació respon a la necessitat del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona d’aconseguir el subministrament d’accessoris per a diagnòstic ecobroncoscòpic i
endoscòpic:
Per a dur a terme un correcte tractament dels pacients que assisteixen als centres del CMPSB,
es necessita un subministrament d’accessoris per a diagnòstic ecobroncoscòpic i endoscòpic per
a una acurada diagnosi de patologies digestives i pneumològiques. Això es realitza mitjançat l´ús
d’un material fungible molt específic per analitzar teixits i reseccionar pòlips de la manera més
pulcra i atraumàtica possible.

2. Lots
Sí. La present licitació es composa de 3 lots. Les propostes hauran de presentar-se a un o als tres
lots, sempre en la totalitat dels articles del lot (Veure Annex I del PPT):

Lot 1

PINCES FÒRCEPS PER A BIÒPSIA REBUTJABLES
•
•

Lot 2

NANSES PER A POLIPECTOMIA REBUTJABLES
•

Lot 3

FIC026 Pinça Fòrceps per a biòpsia rebutjable amb agulla
FIC030 Pinça Fòrceps per a biòpsia rebutjable sense agulla

FIC049 Nanses per a polipectomia rebutjables

AGULLES PER A ECOBRONCOSCÒPIA
•

FIC102 Agulles d’aspiració 21G per a ecobroncoscòpia
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3. Mostres:
Es requereix la presentació del següent número de mostres per poder realitzar l’avaluació
correctament.:
Lot 1:
−
−

Cinc mostres per l’article amb codi PSMar FIC026 Pinça Fòrceps per a biòpsia
rebutjable amb agulla.
Cinc mostres per l’article amb codi PSMar FIC030 Pinça Fòrceps per a biòpsia
rebutjable sense agulla.

Lot 2:
−

Cinc mostres per l’article amb codi PSMar FIC049 Nansa per a polipectomia
rebutjable.

Lot 3:
−

Una mostra per l’article amb codi PSMar FIC102 Agulles d’aspiració 21G per a
ecobroncoscòpia.

La seva presentació serà d'obligat compliment. En cas d'incompliment s'exclourà a l'empresa de
la licitació.
4. Valor estimat del contracte
2 anys inicials de contracte (IVA exclòs)
3 anys de pròrroga (IVA exclòs)

182.720,00 €
274.080,00 €

20 % modificacions del preu del contracte inicial (IVA exclòs)
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

36.544,00 €
493.344,00 €

5. Pressupost base de licitació
Base Imposable
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST

182.720,00 €
38.371,20 €
221.091,20 €

Preus Unitaris Màxims sense IVA: Sí. (Veure Annex I del PPT)

6. Justificació del preu de licitació
El preu de licitació del subministrament s’ha determinat per preus unitaris segons estudis de
mercat i es consideren inclosos tant els costos directes como indirectes. Així mateix, s’ha tingut
en compte l’històric de consums dels articles objecte d’aquesta licitació.
7. Termini de lliurament/Durada del subministrament
La durada prevista del contracte serà de 2 anys a partir de la data de formalització del contracte,
amb possibilitat de prorrogar-ho fins a un màxim de 3 anys més.
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8. Termini de garantia: No procedeix.
9. Procediment que es proposa utilitzar
-

Obert subjecte a regulació harmonitzada (PORH), segons article 21 LCSP, ja que la quantia
del seu VEC és superior al llindar de 221.000,00 € indicat a l’esmentat article i modificat
segons Ordre HFP 1298/2017 de 26 de desembre.

10. Tramitació
-

Via ordinària

11. Solvència econòmica i financera
De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica
– financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins
dels tres últims disponibles, en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de
l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al valor estimat del
contracte dels lots als quals liciti.
12. Solvència tècnica o professional
De conformitat amb el que disposa l’article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica
de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
Una relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com a màxim, els tres últims anys, en què
s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
13. Previsió de Modificacions
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen un 20% del preu del contracte inicial, en
cas d’augment/disminució d’activitat assistencial.

14. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article Art. 202 LCSP.
Com a condicions especial d’execució respecte dels aspectes socials i mediambientals es
proposen les següents:
a) L'adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les
persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar
l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició es pot acreditar amb una
declaració responsable que presenti el contractista, quan sigui requerit.
b) Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats: Obligació de disposar d’un pla d’igualtat amb la finalitat
d’eliminar les desigualtats entre la dona i l’home en el mercat corresponent, afavorint l’aplicació
de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes en el treball, la major participació de la
dona en l’àmbit laboral i la conciliació del treball i la vida familiar. Aquesta documentació es podrà
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acreditar amb l’aportació de Protocols de prevenció, detecció i intervenció en situacions
d’assetjament i discriminació a la feina, quan sigui requerit.

15. Vocals de la Mesa de Contractació:
-

Sr. Josep Antoni Muñoz Ortín, Responsable de contractació del producte sanitari.
Sr. Joan M Aviñó i Parés, Tècnic de Compres.

16. Criteris d’adjudicació

•

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques (comuns a
tots els lots): 60 punts
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
a) Oferta Econòmica (PEi) (55 punts)
Es podran obtenir de 0 a 55 punts, valorats de la forma següent:
On:
Vp: Valoració màxima preu.
Pm: Preu menor ofertes presentades no desproporcionades (*)
Pe: Preu empresa
Vp x Pm/Pe = Valoració preu.
(*)Les baixes presumptament desproporcionades seran les que Pe≤0,9xPM, on PM és la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades.

Justificació fórmula: L’interès de l’òrgan de contractació a reduir el cost econòmic

b) Logística: (3 Punts)
•

Termini de lliurament
Menys de 24 hores......... 2 punts
De 24 a 48 hores……….. 1 punt
Més de 49 hores...............0 punts

•

Comanda mínima:
Sense cost:..... 1 punt
Amb cost:........ 0 punts

c) Gestió d’incidències: Ruptura d’estoc: (2 Punts)
•
•

El licitador proporciona un producte alternatiu de característiques
i qualitat igual o superior a l’adjudicat mantenint el preu d’adjudicació..........2 punts
El licitador no dóna cap opció al client……………………...............................0 punts
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•

Criteris avaluables segons judicis de valor subjectius: 40 punts.
En primer lloc es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de
prescripcions tècniques, quan una proposició no acompleixi aquests requeriments, quedarà
exclosa.
Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades, essent
la distribució de la puntuació d'aquest criteri la següent:

•

Lot 1. Pinces fòrceps per a biòpsia rebutjables.

a) Ergonomia: Es valoraran aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat i altres
elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte. Així mateix,
es valorarà les característiques i especificitats de l’embalatge, d’acord amb els següents
criteris: Fins a 25 punts
-

Es valorarà que la inserció de les pinces a través del canal endoscopi sigui suau (fins a 5
punts)
Es valorarà que el tancament sigui precís (que tanqui bé) (fins a 5 punts)
Es valorarà la maniobrabilitat en el canal de treball (fins a 5 punts)
Es valorarà el tipus d’obertura de l’embolcall: ràpida, sense trencament, mínima força (fins
a 5 punts)
Es valorarà la bona i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del
producte: Nº lot, data de caducitat (fins a 5 punts)

b) Qualitat i comportament: Es valoraran la qualitat del material d’acord amb el
comportament del producte, d’acord amb els següents criteris: Fins a 15 punts
-

Es valorarà la facilitat i precisió a l’hora d’obtenir mostres de teixit (fins a 5 punts)
Es valorarà el comportament a l’hora d’obtenir mostres en posicions tangencials (fins a 5
punts)
Resultat de la mossegada de la pinça amb vores dentades: Es valorarà que permetin una
mossegada neta i precisa (fins a 5 punts)

5

•

Lot 2. Nanses per a polipectomia rebutjables.

a) Ergonomia: Es valoraran aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat i altres
elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte. Així mateix,
es valorarà les característiques i especificitats de l’embalatge, d’acord amb els següents
criteris: Fins a 25 punts
-

Es valorarà que el tancament de la nansa sigui suau, precís i sense brusquedats (fins a 5
punts)
Es valorarà que l’apertura de llaç sigui àmplia per tal d’envoltar pòlips de diferents mides
(fins a 5 punts)
Es valorarà la maniobrabilitat en el canal de treball (fins a 5 punts)
Es valorarà el tipus d’obertura de l’embolcall: ràpida, sense trencament, mínima força (fins
a 5 punts)
Es valorarà la bona i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del
producte: Nº lot, data de caducitat (fins a 5 punts)

b) Qualitat i comportament: Es valoraran la qualitat del material d’acord amb el comportament
del producte, d’acord amb els següents criteris: Fins a 15 punts
-

Es valorarà qualitat de resecció (que el tall sigui precís) (fins a 5 punts)
Es valorarà el comportament a l’hora de controlar el tall minimitzant el sagnat (fins a 5 punts)
Es valorarà la rigidesa en la pressió del llaç amb la mucosa (fins a 5 punts)
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•

Lot 3 Agulles per a ecobroncoscòpia:

a) Ergonomia: Es valoraran aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat i altres
elements que permetin una actuació correcta en el moment de l’ús del producte. Així mateix,
es valorarà les característiques i especificitats de l’embalatge, d’acord amb els següents
criteris: Fins a 20 punts
-

Es valorarà la precisió i accessibilitat a nòduls limfàtics (al 3 i 7 Per exemple) (fins a 5 punts)
Es valorarà que ofereixi un ampli mostreig que possibiliti diagnosticar els nòduls limfàtics
(fins a 5 punts)
Es valorarà el tipus d’obertura de l’embolcall: ràpida, sense trencament, mínima força (fins
a 5 punts)
Es valorarà la bona i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del
producte: Nº lot, data de caducitat (fins a 5 punts)

b) Qualitat i comportament: Es valoraran la qualitat del material d’acord amb el comportament
del producte, d’acord amb els següents criteris: Fins a 20 punts
-

Es valorarà la qualitat d’aspiració (fins a 5 punts)
Es valorarà que el seu comportament faciliti el procediment (fins a 5 punts)
Es valorarà que posseeixi un mànec de seguretat ajustable per protegir el canal del
endoscopi (fins a 5 punts)
Es valorarà que posseeixi un mecanisme de fixació que asseguri una correcta fixació (fins
a 5 punts)

S’atorgarà la major puntuació, no necessàriament la màxima puntuació, a la proposta o propostes
que més s’ajustin a l’element que s’estigui valorant d’acord amb el criteri de l’equip de professionals
assistencials. Les ofertes podran obtenir la puntuació més alta o la màxima puntuació si els seus
articles s’ajusten correctament a l’element objecte de valoració.
En els criteris avaluables segons judicis de valor, la puntuació mínima assolir per a cada
article del lot és de 25 punts. En cas contrari no passarà a la següent fase quedant exclòs
del procediment.
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17. Subcontractació:
Sí. Limitació de la subcontractació per sota del 50 % del pressupost base de la licitació.

18. Cessió del contracte:
Sí. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada
en tots els drets i obligacions que en dimanen.

19. Visita obligatòria a les instal·lacions: No procedeix

20. Documentació addicional específica: No procedeix

Dr. Xavier Bessa Casserras
Cap de Servei de Digestiu
CMPSB

Dr. Joaquim Gea Guiral
Cap de Servei de Pneumologia
CMPSB
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