Resolució d’incoació d’expedient
Assumpte, contractació del SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT CLIENT PER
L’ABS SAGRADA FAMÍLIA I ABS GAUDÍ DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Ref. expedient d’inici: HDSUSIL1902
Fets
En data 1 d’octubre de 2019 es va emetre la memòria justificativa de la Direcció;
Atesa la necessitat de contractar el SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT
CLIENT PER L’ABS SAGRADA FAMÍLIA I ABS GAUDÍ DEL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL;
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article de l’article 116 de la Llei, 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Resolució
Per tant resolc
Incoar l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT
CLIENT PER L’ABS SAGRADA FAMÍLIA I ABS GAUDÍ DEL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL, mitjançant procediment simplificadissim i tramitació
ordinària, a càrrec del pressupost del centre.
Firmado
digitalmente por
CARLOS
CONSTANTE (R:
Q5856254G)
Fecha: 2019.10.11
10:34:42 +02'00'

Carlos Constante i Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE
1

Dades de la sol·licitud
Data:
Data prevista d’inici del servei:
Nom del sol·licitant:

2

1 d’Octubre de 2019
1 de Desembre de 2019
Javier Grueso Mula. Director Sistemes
d’Informació del Consorci Sanitari Integral.

Detall licitació

Centre destinatari:
܆
܆
܆
܆

CSI
HT
HDM
Centre de
compartits

 ܆ABS Collblanc
 ܆ABS La Torrassa
serveis  ܈ABS Sagrada Familia
 ܈ABS Gaudí
 ܆Salut Pública

 ܆CAE Sant Feliu
 ܆CAE Cornellà
 ܆CAE La Torrassa
 ܆Residencia Francisco
Padilla
 ܆Residència Collblanc

Tipus de licitació:
܆
܈
܆
܆
3

Subministrament (fungibles)
Subministraments (Inversió)
Servei
Obra

 ܆Concessió de serveis
 ܆Mixt
 ܆Serveis a les persones

Elecció del procediment

 ܈Procediment Ordinari
 ܆Obert no harmonitzat
 ܆Obert Harmonitzat
 ܆Acord Marc
 ܆Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Públic
 ܈Simplificadissim de la Llei de Contractes del Sector Públic
 ܆Procediment Restringit ( Annex IV)
 ܆Procediment Extraordinari
 ܆Negociat sense publicitat
 ܆Diàleg Competitiu
 ܆Licitació amb negociació
 ܆Associació per a la innovació
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4

Informe de necessitats

L’obsolescència del material informàtic, que actualment hi ha en els centres de primària del
Consorci Sanitari Integral, concretament en l’ABS Sagrada Família i Gaudí, fa necessària
la seva renovació amb urgència.
Els PCs actuals, tenen una antiguitat de més de 9 anys, fent que el seu rendiment no sigui
l’adequat per al dia a dia d’una consulta assistencial en la que ha de primar el bon
funcionament i l’agilitat dels sistemes informàtics.
A més, el seu manteniment és molt complicat degut a tenir les seves garanties fa temps ja
vençudes, cosa que provoca multitud d’incidències i els descontent en els usuaris que es
veuen afectats en la impossibilitat de fer la seva feina correctament.

5

6

Motivació de la insuficiència de mitjans (únicament en el cas de serveis)

Objecte del contracte

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT CLIENT PER L’ABS SAGRADA FAMÍLIA I ABS
GAUDÍ DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Es material de pròtesis
Cal regular dipòsit del material
Té associat equips en cessió
Cal que manteniment/electromedicina intervingui
Requereix connexions específiques amb informàtica
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte
Serveis Implicats: No
7

܆
܆
܆
܆
܆
܈

SI
SI
SI
SI
SI
SI

܈
܈
܈
܈
܈
܆

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Determinació del preu

El preu de licitació correspon a l’actual preu contractat
Si heu marcat que NO:

 ܆SI

 ܈NO

a. Informar de l’increment/ decrement d’import anual (amb i sense IVA) i el %
d’increment/decrement respecte l’import actual
El darrer plec al respecte va ser CSISUOL1702 (any 2017) on es van adjudicar els PCs
per 483,98€ i els portàtils per 491,85€ (els expedients més actuals d’aquest tipus de
maquinari són de segona mà i no poden servir de referència). Ara bé, aquest cop s’està
licitant per valors superiors (500€ PC i 720€ els portàtils) degut a que els requeriments
demanats són diferents i superiors, decidint-se els valors per prospecció. Valors sense iva
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b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació
El preu màxim d’aquesta licitació és conseqüència de la prospecció de mercat realitzada a
tal efecte. Per tant es considera preu actual de mercat

8

Pressupost del contracte
Anualitats (durada del contracte)

2 mesos

Pròrroga, si escau

no es preveu

Pressupost anual:

23.380,00 euros sense IVA

Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):

28.289,80 euros amb IVA

Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):

23.380,00 euros sense IVA

Pressupost pròrroga:

-

Tipus d’IVA

21 %

Import IVA licitació:

4.910,80 euros

Percentatge de modificació, si escau

No es preveu

Valor estimat

23.380,00 euros sense IVA

(pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):

Divisió per lots
Núm. de lots
Lot

Únic

 ܆SI  ܈NO
1
Descripció

SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPAMENT CLIENT PER
L’ABS SAGRADA FAMÍLIA I ABS
GAUDÍ DEL CONSORCI SANITARI
INTEGRAL

Pressupost de
licitació s/IVA

Tipus
d’IVA

Partida
IVA

Pressupost de
licitació a/IVA

23.380,00€

21 %

4.9104,80€

28.289,80€

Les propostes es poden presentar a diferents lots

 ܆SI

 ܈NO

Els licitadors poden ser adjudicataris de més d’un lot
Els imports màxims dels lots es poden superar
Els imports màxims dels articles es poden superar
Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer
S’accepten variants

܆
܆
܆
܈
܆

܈
܈
܈
܆
܈
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En cas de no dividir en lot l’objecte del contracte es requereix justificació expressa:
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPAMENT CLIENT PER L’ABS SAGRADA FAMÍLIA I ABS GAUDÍ DEL CONSORCI SANITARI
INTEGRAL es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL
SECTOR PÚBLIC.
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d’obres.
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de
l’objecte del contracte, els següents:
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació
ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent
perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per
a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el
següent:
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o
documents que regeixen les contractacions.”
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
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-

L’objecte del contracte no admet fraccionament.

Per garantir un manteniment més eficient del material que s’adquireix és important que tot
estigui gestionat per un únic proveïdor que pugui treballar sota un mateix escenari en el
que tots els equips hauran de treballar de forma unificada i amb la mateixa configuració.
A més, atès que el volum dels possibles lots a dividir són petits, i poden ser de poc import
econòmic, propiciaria la manca d’interès per part dels proveïdors de material informàtic, i
no s’aconseguiria fomentar la concurrència que seria l’objectiu de la divisió en lots.
9

Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació
No es preceptiva

10 Criteris de Solvència tècnica. o professional i econòmica i financera, amb la
justificació.
Al tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat de l’article 159, 6) b) de la
LCSP, els licitadors queden eximits de l’acreditació de la solvència econòmica
financera i tècnica.
11 Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.f) amb la
aplicació de més d’un criteri d’adjudicació.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts, distribuïts
de la següent manera:

CRITERIS OBJECTIUS (100 punts) = econòmics + tècnics objectius (no hi ha
puntuació subjectiva) Degut a la natura del material a proporcionar en aquest plec no
es considera significativa cap puntuació subjectiva, sent molt més important la part
objectiva i detallada de l’equipament.
El material d’aquest lot està format per:
Codi del material
PC2019W10
PO2017N

Descripció
Equips Client
Portàtils Normal

Quantitat
41
4

El total dels 100 punts queda repartit de la següent forma per cada codi:
Proposta econòmica (60 punts): Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat
financera de la institució, s’ha considerat convenient dotar amb 60 punts a la proposta
més econòmica.
Valoració tècnica (40 punts): La resta de 40 punts de valoració tècnica queda
repartits:
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La puntuació total serà la suma del resultat dels dos codis de material, dividit per 2:

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: De conformitat amb l’article 202 de la LCSP
s’estableixen les condicions especials d’execució del contracte, d’obligat compliment
per part de l’empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s’indiquin al
quadre de característiques específiques.
12 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)
Accés a dades protegides de caràcter personal:

܆SI

܈NO

La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de
caràcter personal a les que l’adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del
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compliment del contracte es regularan a l’encàrrec del tractament que s’annexarà al
mateix a la seva formalització.
13 Mostres i demostracions
S’han de presentar mostres a la fase inicial?
Es necessitaran mostres en altre fase?
Es necessita demostracions?

 ܆SI
 ܆SI
 ܆SI

 ܈NO
 ܈NO
 ܈NO

 ܆SI

 ܈NO

14 Visites als centres?
És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?
15 Documentació
S’utilitzen annexos? Si
Indicar:
-

Annex 1 Econòmic
Annex 2 Criteris objectius
Annex 3 Especificacions Tècniques
Annex 4 Documents a incorporar als sobres

Documents que els licitadors han d’aportar en un únic sobre
1.
2.
3.
4.

Índex
Dades complementàries (Model 1)
Declaració de confidencialitat (Model 2)
Si s’escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal
d’Empreses (Model 3)
5. Declaració Responsable (Model 4)
6. Model 9. Declaració econòmica
7. Annex 1 econòmic
8. Annex 2 Criteris objectius
9. Annex 3 Especificacions Tècniques
10. Fitxes tècniques necessàries del fabricant, així com qualsevol altre documentació
tècnica necessària, que permeti validar els requeriments que el CSI detalla en el
plec de prescripcions tècniques i l’annex 3 d’especificacions tècniques
11. Documentació acreditativa del punts definits en l’Annex 2 de criteris objectius
Signatura del Responsable del Contracte
JAVIER GRUESO MULA DNI
(AUT)

italmente por JAVIER GRUESO MULA - DNI
(AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Consorci Sanitari
Integral, 2.5.4.97=VATES-Q5856254G, ou=Treballa
de
nivell alt d'autenticació, sn=GRUESO MULA - DNI
,
givenName=JAVIER, serialNumber=IDCES,
cn=JAVIER GRUESO MULA - DNI
AUT)
Fecha: 2019.10.10 15:51:29 +02'00'

Javier Grueso Mula
Director de Sistemes d’Informació del Consorci Sanitari Integral
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