R/N: SCS/CP00034 SCS-2021-97

Informe justificatiu
Expedient

SCS-2021-97

Unitat
promotora

Àrea d'Atenció Sanitària – GSP

Procediment

Basat de Nova licitació

Objecte

Contractació basada del lot pediàtric de l'acord marc de contractació dels
serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l'àmbit geogràfic de
Catalunya.

Modalitat

Import base €
Pressupost licitació

2.406.560,60

Valor estimat

5.294.433,32

Termini d'execució

Tipus

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
0,00

-

2.406.560,60
-

2 Anys

Justificació de la necessitat de contractar
En data 1 de setembre de 2020, mitjançant resolució del director del CatSalut, es va adjudicar
el contracte mitjançant acord marc amb nova licitació dels serveis sanitaris de Teràpia
Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Amb aquesta adjudicació quedaven homologades les empreses que podien participar a
cadascun dels lots que es conformava l’Acord Marc. Pel que fa al lot 14 pediàtric, les empreses
homologades a participar en aquest procediment basat són les següents:


Vivisol Ibérica, SLU



Oxigen Salud, SA



Air Liquide Healthcare España, SL



Esteve Teijin Healthcare, SL



Oximesa, SL

Tramitació de l’expedient:
Forma de tramitació: ordinària i despesa anticipada.
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Procediment d’adjudicació: obert. L’expedient es tramita mitjançant procediment basat en
l’Acord Marc per a la contractació dels serveis sanitaris de Teràpia Respiratòria a Domicili
(TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya, pel que fa al lot pediàtric (expedient: TRD/18).
L’adjudicació d’aquest contracte serà per a l’empresa que hagi presentat la millor oferta i que
en aplicació dels criteris de valoració ja recollits i aprovats en el plec de l’acord marc, obtingui
la millor puntuació.
Empreses convidades a participar a la licitació: seran totes aquelles homologades en fase
d’acord marc.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: si.
Nombre de sobres a presentar: tres


Sobre A: declaració responsable en què es manifesti que les circumstàncies
acreditades en l’expedient de l’acord marc en relació a la seva capacitat de contractar
amb l’Administració, no han experimentat variació.



Sobre B: documentació relacionada amb els criteris susceptibles d’un judici de valor.



Sobre C: documentació relacionada amb els criteris quantificables automàticament.

Durada del contracte i pròrrogues
Tindrà una durada de 2 anys a partir de la seva formalització amb possibilitat de pròrroga
anual per un màxim de 2 anys.
Determinació del preu del contracte
El pressupost base de licitació s’ha elaborat a partir dels costos directes, costos indirectes i la
previsió del marge de benefici empresarial per un any indicats a continuació, el detall d’aquest
càlculs estan recollits a l’informe justificatiu de l’acord marc:


Costos directes: 796.258,73 euros



Costos indirectes: 341.400,00 euros



Benefici empresarial: 65.621,57 euros

Pressupost base de licitació: 2.406.560,60 euros.

Valor estimat del contracte basat: 5.294.433,32 euros i inclou els següents conceptes:


Pressupost base de licitació (PBL): 2.406.560,60 euros



Possibles modificacions previstes (20% sobre el PBL): 481.312,12 euros
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Pròrrogues previstes: 2.406.560,60 euros

Finançament del pressupost
D’acord a l’Acord de Govern de data 24 de novembre de 2011, s’aprova la modificació de les
despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Català de la Salut
(CatSalut), adscrit al Departament de Salut, per a la contractació dels serveis sanitaris de
teràpia respiratòria a domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya (lot pediàtric), per un
import total resultant de 2.406.560,60 euros.

Anualitats

Import base

IVA

Centre gestor

Partida pressupostaria

2021

1.002.733,58 €

Exempt

510069

D/251000800/4120/0000

2022

1.203.280,30 €

Exempt

510069

D/251000800/4120/0000

2023

200.546,72 €

Exempt

510069

D/251000800/4120/0000

Acreditació de solvència econòmica i solvència tècnica
Documentació presentada en fase d’homologació.
Criteris de valoració de les ofertes presentades
Veure aparat N del quadre de característiques del contracte basat.
Atès que l’acord marc d’aquesta contractació basada va estar aprovat amb anterioritat a la
Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions
econòmica i tècnica, no s’han seguit les formules proposades per aquesta directriu i seran
d’aplicació aquelles que es detallen en el mateix apartat del quadre de característiques.
Obligacions de l’empresa contractista
D’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de Contractació
Pública, les mesures de seguretat i sanitàries que es requereixen per a poder executar el
contracte correctament són les que consten a les “Recomanacions per a empreses i persones
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte
del coronavirus SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel Consell de Relacions
Laborals de Catalunya. Les mesures específiques que s’han de complir en execució d’aquest
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contracte son les que es detallen en l’aparta Z del quadre de característiques del contracte
basat.

Barcelona,

Xènia Acebes Roldan
Directora de l’Àrea Assistencial

4/4

