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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

OBERT

EXPEDIENT: 2019-000021

SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS A LES INSTAL·LACIONS DE
L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Objecte: Subministrament de gasos medicinals a les instal·lacions de l’empresa
pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.
Lots: Sí. Separació de lots per ubicació geogràfica del centre on subministrar el gas
medicinal. Els licitadors poden participar en tots els lots o bé de forma individual a un
d’ells.
Els licitadors han de presentar oferta a tots els articles que configuren el lot que es
vulguin presentar. Les ofertes incomplertes suposarà l’exclusió de l’oferta en aquell lot.
CPV 24111500-0: Gasos medicinals
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
La determinació del preu del contracte es fa mitjançant el preu de mercat del material
licitat per les unitats previstes a consumir anualment.
Nº envasos
anuals

Preu net

IVA

Total Net

1.900

28,25 €

4%

55.822 €

670

28,55 €

4%

19.893,64 €

2.570

4,50 €

21%

13.993,65 €

OXIGENO MED GAS
B2,7/O2/300bar/CO/CS/LP4/2.5
(Compacta amb vàlvula)

70

61,80 €

4%

4.499,04 €

OXIGENO MED GAS
B2/O2/200bar/CO/AL/AF/2.5
(Compacta amb vàlvula)

20

25,25 €

4%

525,2 €

OXIGENO MED GAS
B2/O2/200bar/ST/CS/2.5
(Composite vàlvula normal)

20

55,80 €

4%

1.160,64 €

Ports

110

4,50 €

21%

598,95 €

Presentació del gas medicinal
Barcelona Ciutat (LOT 1)
OXIGENO MED GAS
B5/O2/200bar/CO/AL/AF/2.5
OXIGENO MED GAS
B10/O2/200bar/ST/AC/2.5
Ports
Girona (LOT 2)
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Total net anual

96.493,12 €

El mètode aplicat per el càlcul del pressupost del contracte és la suma del producte
dels consums estimats en els períodes de contracte (inicial i pròrroga) pel preu de
mercat dels productes a licitar.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
La durada del contracte serà d’un any, amb la possibilitat de prorrogar un any més. El
valor estimat total és el següent:
Pressupost base
de licitació
sense IVA

Pròrrogues

90.810,50 €

90.810,50 €

Modificacions

Total

(20%)
18.162,10 €

B3. Pressupost base de licitació:
El pressupost màxim de licitació serà el següent:
Lot 1: Subministrament a Barcelona.
Concepte
Pressupost
base
licitació sense IVA

Import (€)
84.368,50 €

Impost (IVA)-4%

2.912,14 €

Impost (IVA)-21%

2.428,65 €

Pressupost base
de licitació

89.709,29 €

Lot 2: Subministrament a Girona.
Concepte
Pressupost
base
licitació sense IVA

Import (€)
6.442,00 €

Impost (IVA)-4%

237,88 €

Impost (IVA)-21%

103,95 €

Pressupost base
de licitació

6.783,83 €

199.783,10 €
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Donat que la determinació del preu es fa per preus unitaris, la quantia del pressupost
base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d’aquest
contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa
contractista en funció dels serveis requerits, aplicant el corresponent s preus unitaris.
SEM,SA no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats d’aquesta empresa pública i aplicant els preus
unitaris corresponents.
B4. Sistema de pagament:
L’empresa adjudicatària emetrà una factura electrònica mensual, on es reflectirà la
identificació de les recàrregues efectuades mensualment pel preu adjudicat, indicant
de quin producte es tracta, certificat de producte i quin tipus d’envàs s’ha omplert.
S’adjuntarà còpia dels albarans a la factura, aquesta còpia haurà d’estar segellada pel
SEM. S’entén com a càrrega omplir al màxim de capacitat el recipient amb les
característiques definides. Si la càrrega no és completa no es podrà facturar.
El SEM només pagarà per envasos complets d’oxigen, retornant aquells que no
estiguin a càrrega completa.
Si cal aplicar penalitats, SEMSA realitzarà una diligència on constarà el concepte i
import, i procedirà a realitzar el descompte corresponent en la factura mensual en la
que s’apliqui la penalitat.
C. Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària: D/221008907/4190
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí, per resolució del gerent de data 24 de gener de
2019.
Distribució de les anualitats:

2019
2020
Total

Import sense IVA
68.349,29
28.143,82
90.810,52

Import IVA
4.025,19
1.657,43
5.682,62

Import total
68.349,29
28.143,82
96.493,12

D. Termini de durada del contracte
El contracte tindrà una durada d’un any, des del moment de l’inici de servei. Es preveu
una pròrroga d’un any.
E. Variants
No: NO
Elements: NO
Condicions: NO
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F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinari
Procediment d’adjudicació: Obert, subministrament, no subjecte a regulació
harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
G. Solvència i classificació empresarial (per a cada lot de forma diferenciada)
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera
- Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i presentació de les ofertes igual o superior al 70% del
pressupost base de cada lot.
Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels
tres darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes
en registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
- L’adjudicatari haurà de disposar d’un pòlissa de responsabilitat civil per riscos
professionals, per un valor mínim de 1.000.000€ o superior.
Mitjà d’acreditació: còpia del rebut de la prima
Solvència tècnica o professional.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació d’acord amb l’article 89.1.h)
LCSP la solvència tècnica haurà d’acreditar-se d’acord amb tots els criteris exigits
excepte el relatiu a l’execució d’un nombre determinat de subministraments.
Les empreses licitadores hauran d’acreditar el compliment dels següents criteris de
solvència.
1.- 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.
Mínim exigible: L’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà
mitjançant la relació dels principals subministraments efectuats en els tres darrers
anys, de igual o similar naturalesa que els constitueixen l’objecte del contracte, quin
import anual acumulat en l’any de major execució (sigui igual o superior al 70 per cent)
de l’anualitat mitjana del contracte.
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
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2.- Certificats expedits per instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat,
de competència reconeguda, que acreditin la conformitat dels productes perfectament
detallada mitjançant referència a determinades especificacions o normes tècniques
Mínim exigible: Acreditació de la preceptiva autorització de l’Agència Espanyola del
Medicament i Productes Sanitaris i de la Direcció General de Farmàcia i productes
sanitaris per la seva comercialització i la seva inscripció en el Registre de Productes
sanitaris o medicaments segons correspongui.
Mitjà d’acreditació: Còpia del certificats que acrediten l’autorització de l’Agència
Espanyola del Medicament.
3.- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari
per garantir la qualitat i els mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
Mínim exigible: Garantir que el licitador disposa de laboratori d’anàlisi i control al lloc
de fabricació, excepte per l’aire comprimit respirable que seguirà la normativa vigent.
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
G2. Classificació empresarial:
Categoria: NO
Grup: NO
Subgrup: NO
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
No es precisa
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental
No s’aplica

H. Criteris d’adjudicació (els criteris són els mateixos per cadascun dels
dos lots)
A) CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICIS DE VALOR
- Organització del servei de subministrament pla operatiu (2 punts). Es
valorarà la proposta organitzativa que garanteixi la millor operativitat i que
sigui factible. No es poden indicar terminis, aquests s’informaran en el sobre
C. La ponderació serà la següent:
o
o
o

Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat
del SEM (2).
Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (1).
Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).

Fins a 25
2
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- Actuació en cas de serveis d’urgència (5 punts). Es valorarà el procediment
de resposta en front d’una necessitat imprevista puntual. No es poden indicar
terminis, aquests s’informaran en el sobre C. La ponderació serà la següent:

o
o
o

Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat
del SEM (5).
Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (2,5).
Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).

5

2
- Pla de manteniment dels envasos (2 punts). Es valorarà el detall i abast del
pla de manteniment dels envasos, respecte el servei de subministrament
licitat. La ponderació serà la següent:
o
o
o

Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat
del SEM (2).
Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (1).
Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).
3

- Pla de qualitat (3 punts). Es valorarà el detall i abast del pla de qualitat
respecte el servei de subministrament i el control dels productes. La
ponderació serà la següent:
o
o
o

Descripció clara i detallada de la informació, i molt adient per l’activitat
del SEM (3).
Descripció suficient i adient per l’activitat del SEM (1,5).
Descripció insuficient i/o no adient per l’activitat del SEM (0).

- Planificació per iniciar la prestació del servei (3 punts). Detall i adequació
del calendari de posada en marxa, indicant el total de tasques a
desenvolupar per a posar en marxa el servei. No es poden indicar terminis,
aquests aniran al sobre C.
o
o
o

Descripció clara i detallada de la informació, i calendari molt adequat
a la posada en marxa del contracte (3).
Descripció suficient i/o calendari adequat a la posada en marxa del
contracte (1,5).
Descripció insuficient i/o calendari no adequat (0).

- Control del consum de gas (5 punts). Es valoraran les propostes vinculades
al control de gas i que permetin l’estalvi a l’usuari en l’ús de les ampolles.
o
o
o

3

Proposta que dona la possibilitat del control de consum i assegura
l’estalvi de gas (5).
Proposta que dona possibilitat del control de consum, però no
assegura l’estalvi de gas (2,5).
Proposta poc viable i que no dona possibilitat de control de consum,

5
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ni d’estalvi (0).
o
- Identificació i traçabilitat de les botelles de gas del contracte (5 punts). Es
valoraran les propostes dels licitadors vinculades a la identificació de la
botella que permeti la ràpida identificació de la mateixa entre altres botelles
que no siguin del SEM o la localització de les mateixes ràpidament.
Proposta que identifica l’ampolla en qualsevol situació i angle visual, o
mitjançant sistemes tecnològics de localització. (5).
o Proposta que identifica l’ampolla però no facilita la identificació en tots
els angles de visió (2,5).
o Proposta que no facilita la identificació (0).
B) CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT
XIFRES O PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE MERA
APLICACIÓ DE FÓRMULES

5

o

Fins a 75

- OFERTA ECONÒMICA.

60

P = 60
- Terminis de lliurament (normal). Màxim 36 hores.
• 12 hores o menys (5 punts).
• 13 a 24 hores (2,5 punts).
• 25 a 36 hores (0 punts).
- Terminis de lliurament (emergència). Màxim 4 hores.

5

• 2 hores o menys (5 punts).
• Més de 2 hores i fins a 3 hores (2,5 punts).
• Més de 3 hores i fins a 4 hores (0 punts).
- Temps per iniciar la prestació del subministrament una vegada formalitzat
el contracte (5 punts).
•
•
•

5

5

14 dies naturals o menys (5 punt).
15 a 29 dies naturals (2,5 punts).
30 dies naturals (0 punts).
Total

100

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals de l’oferta en el seu conjunt:
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Es consideraran baixes de preu presumptament anormals en els següents casos en
relació a l’oferta en el seu conjunt les ofertes dels licitadors que:
Siguin inferiors en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades i admeses. No obstant això, si concorren quatre o més licitadors i
existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals,
es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el
supòsit indicat.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
No s’aplica
K. Garantia provisional
No
L. Garantia definitiva
Sí:
Import: 5% pressupost base de licitació (sense IVA) de cada lot.
Forma de constitució: D’acord amb el plec de clàusules administratives
M. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució són les següents:
- s’ha de complir en tot moment el conveni col·lectiu sectorial i territorial que li sigui
d’aplicació als treballadors que puguin desenvolupar tasques a l’empara d’aquest
contracte.
- L’adequació dels envasos a subministrar en la durada del contracte als dispositius
homologats i certificats de subjecció de botelles de gas, instal·lats en els vehicles de
SEM. En cas que no s’adapti declaració responsable de que el licitador es farà càrrec
de les depeses del canvi de suport. En aquest el licitador haurà de presentar un
certificat signat pel transformador dels vehicles (Bergadana) i propietari dels vehicles
(Domingo Asistencia) que aquest nou element compleix amb les normatives i no altera
el valor del certificat de compliment d’aquestes normatives.
Aquestes condicions tenen al mateix temps el caràcter d’obligació contractual
essencial, i el seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
N. Modificació del contracte prevista
Sí.
Descripció: S’estimen les modificacions en 18.162,10 € sense IVA, que representa un
20% del preu inicial del contracte, vinculades a sobredemanda per ampliació de
necessitats per motius no controlats, com ara un servei de contingència, accidents de
múltiples víctimes o catàstrofes. Aquestes modificacions es repartiran en els lots de la
següent manera:
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Concepte
Import (€)
Lot 1: Modificacions 16.873,70 €
Lot 2: Modificacions 1.288,40 €
Total modificacions 18.162,10 €
També es podran considerar com a modificacions, les millores tècniques que el
producte pateixi en el curs del contracte, com les que afecten pels canvis normatius
d’envasos o del gas, així com altres millores tècniques d’envasos i llur identificació i
traçabilitat que es considerin útils pel SEM, avaluant el cost-benefici de les propostes, i
tenint en compte els canvis de contracte del lloguer de flota a Barcelona Ciutat o els
del contracte d’helicòpters.
El canvi en el manual d’imatge també pot afectar a les modificacions, de manera que
ajustos en aquest poden produir ajustos en les característiques del material de
papereria. Això es tindrà present en la durada del contracte i en l’aplicació de
modificacions per canvis en el manual d’imatge que afectin als materials adjudicats.
O. Cessió del contracte
No
P. Subcontractació
Si.
No es permetrà la subcontractació en els següents aspectes: Fabricació,
emmagatzematge, control de qualitat i transport dels gasos.
Q. Revisió de preus
No s’aplica
R. Termini de garantia
Sí
Termini: Durant la vigència del contracte.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No s’aplica
T. Programa de treball
No s’aplica
T. Òrgan de contractació
Consell d’Administració de SEM, SA
V. Penalitats
Sense perjudici de la facultat de SEM de resoldre el contracte per incompliment,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, es marquen
les següents penalitats:
1.- Es penalitzarà amb l’import resultant de multiplicar el preu d’una càrrega
d’envàs pel número d’envasos en que es subministrin sense omplir a màxima
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capacitat, sempre i que aquest estigui precintat. Per l’aplicació d’aquesta
penalitat caldrà informar en l’oferta tècnica el pes de l’envàs ple i buit amb el
producte ofertat. També s’aplicarà aquesta penalitat quan l’envàs ple no vingui
correctament precintat.
2.- Es penalitzarà amb una reducció del 10% de la factura mensual quan es
donin els següents casos durant el mes facturat:
•
•

•

Que es repeteixi la penalitat del punt 1 de cinc a deu vegades en un
mes.
Que no es respectin les normatives de seguretat i prevenció per part del
personal de l’adjudicatari entre una i cinc vegades en un mes, i que
aquestes s’hagin comunicat per correu electrònic al responsable del
contracte per part del l’adjudicatari.
Un incompliment de subministrament fins a dues vegades en un mes.

3.- Es penalitzarà amb una reducció del 25% de la factura mensual quan es
donin els següents casos durant el mes facturat:
•
•

•
•
•
•

Que es repeteixin les penalitats del punt 1 d’aquest apartat de deu a vint
vegades en un mes.
Que no es respectin les normatives de seguretat i prevenció per part del
personal de l’adjudicatari entre cinc i deu vegades en un mes, i que
aquestes s’hagin comunicat per correu electrònic al responsable del
contracte de part del l’adjudicatari.
Tres incompliments de subministrament en un mes.
Manca de manteniment, revisió o calibratge d’un envàs en un mes.
Incompliment durant el mes en l’estoc necessari definit en l’oferta del
licitador, sempre i quan no sigui sota autorització del SEM o per
aspectes normatius.
Incompliment durant el mes de millores i/o aspectes ofertats per
l’empresa i valorats en els criteris d’adjudicació, previ requeriment per
escrit de SEMSA i manca de resposta en el termini de 15 dies de la
tramesa de l’escrit.

4.- Es resoldrà el contracte en el moment que es superi una o més de les
penalitats definides en el punt 3 d’aquest apartat durant dos mesos en un any
de contracte.
En el cas que l’import de penalització d’aquests conceptes acumuli el 10% del valor
d’adjudicació anual, es podrà procedir a la resolució del contracte.
En el cas de Incompliment del servei en casos d’excepcionalitat (Incident de múltiples,
contingències, vagues, etc.) o bé pel tall injustificat de subministrament del producte
adjudicat l’empresa adjudicatària haurà de respondre pels danys a tercers, mitjançant
la seva assegurança de responsabilitat civil.
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W. Obligacions contractuals essencials
El proveïdor s’obliga a tenir estoc a les seves instal·lacions o en les del fabricant del
mínim material que es consumiria en 30 dies naturals.
El proveïdor s’obliga a realitzar un lliurament inicial mínim de botelles per instal·lar als
vehicles i a mantenir un estoc mínim de botelles plenes en SEM complint amb les
següent quantitats:
Lliurament
inicial
(botelles de
vehicles)

Estoc previst
en base

OXIGENO MED GAS
B5/O2/200bar/CO/AL/AF/2.5

77

25-30

OXIGENO MED GAS B10/O2/200bar/ST/AC/2.5

48

20-25

OXIGENO MED GAS
B2,7/O2/300bar/CO/CS/LP4/2.5 (Compacta amb
vàlvula)

6

3-6

OXIGENO MED GAS
B2/O2/200bar/CO/AL/AF/2.5 (Compacta amb
vàlvula)

3

2-3

OXIGENO MED GAS B2/O2/200bar/ST/CS/2.5
(Composite vàlvula normal)

3

2-3

Presentació del gas medicinal

Barcelona Ciutat

Girona

X. Modificació i/o resolució del contracte per aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.
D’acord amb allò que Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el/s contracte/s administratiu/s
objecte d’aquesta licitació podran ser modificats o resolts per l’aplicació de mesures
d’estabilitat pressupostària.
Aquestes modificacions han de justificar-se per raons d’interès públic d’acord amb allò
previst a la LCSP, amb l’abast que resulti de les mesures d’estabilitat pressupostària a
aplicar, i els efectes que determini la legislació vigent aplicable.

Aquest quadre de característiques ha estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Servei Català
de la Salut en data 5 de febrer de 2019

Y. Responsable del contracte
Per part del SEM el responsable del contracte serà Joaquim Algarte Leon.
Z. Visita obligatòria a les instal·lacions
Serà obligatòria la visita a les instal·lacions. La data de la mateixa serà anunciada a
través de la Plataforma de Contractació.
SEM, SA facilitarà un certificat de visita que caldrà adjuntar a la documentació al sobre
B, en cas contrari la oferta serà desestimada.

