Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 21/116

INFORME JURÍDIC:

CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES
MECÀNIQUES

I

PINCES

PER

LAPAROSCÒPIA

AMB

TECNOLOGIA

BIPOLAR AMB TALL AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - EXP.- OBE 21/116

S’emet el present informe per tal de donar compliment a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), que estableix que en l’expedient de contractació
s’haurà de justificar el següent;

a)

L’elecció del procediment de licitació.

b)

La classificació que s’exigeix als participants.

c)

Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es
prendran en consideració per a adjudicar el contracte i les possibles condicions especials
d’execució.

d)

El valor estimat del contracte.

e)

La necessitat de l’Administració i la seva relació amb l’objecte del contracte.

f)

Si es tracta d’un contracte de serveis, la insuficiència de mitjans.

g)

Si escau, la decisió de no dividir l’objecte del contracte en lots.

Donat que en el present contracte no s’exigeix classificació ni es tracta d’un contracte de serveis, i
l’objecte es divideix en lots, el present informe no tractarà els punts b), f) i g) anteriors.

Finalment també es farà menció als plecs que integren aquest expedient i a les fórmules emprades per a
seleccionar la millor oferta.

1.- Procediment de licitació

L’adjudicació del contracte es durà a terme per les normes previstes als articles 156 i següents de la
LCSP sobre el procediment obert de contractació. A més, degut a l’import del valor estimat de la
contractació, aquest procediment es troba subjecte a les normes relatives a la regulació harmonitzada,
d’acord amb el que disposen els articles 19 i 21 de la LCSP.
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L’elecció d’aquest procediment respon a la finalitat de possibilitar que totes les empreses interessades
puguin presentar les seves propostes, sense negociar amb cap d’elles. En tot cas, s’haurà d’estar a les
particularitats que preveuen els articles 316 i següents de la LCSP sobre els poders adjudicadors que no
tenen la condició d’Administració pública.

D’acord amb l’article 63.3 LCSP, la justificació del procediment utilitzat no s’haurà de publicar al perfil del
contractant si s’utilitza un procediment obert.

2.- Criteris de solvència, criteris de valoració i condicions especials d’execució

Com s’observa de la documentació obrant a l’expedient de contractació, els criteris de solvència es troben
especificats al plec del contracte i al quadre de característiques. A més, aquests es vinculen a l’objecte del
contracte i en són proporcionals (exigència d’un mínim de solvència econòmica i financera per a
assegurar el correcte compliment del contracte; exigència d’haver prestat un seguit de subministraments
idèntics o similars per tal de garantir una prestació adequada). Es dóna compliment, doncs, al que disposa
l’article 74.2 de la LCSP.

També es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte dels criteris d’adjudicació que
permeten contractar un subministrament de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris vinculats a l’objecte
del contracte que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen en
una relació qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa
finalitat que consisteix en assolir el subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia amb
tecnologia bipolar amb tall. D’una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que
millor respongui a les necessitats ja descrites de la FGS. D’altra banda, els criteris econòmics tenen com a
finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.

Convé destacar que dins de la totalitat d’aquest contracte complexa es vol focalitzar i centrar-se en els
punts més rellevants d’aquest i, sobretot, els que permetin aconseguir tractar al pacient de la manera més
eficaç i la menys invasiva.

Les fórmules emprades no són les establertes en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública atès que es considera que les proposades per aquesta licitació valoren per igual tant
els criteris de qualitat com el preu i amb els mateixos paràmetres, de tal manera que a la millor oferta tant
tècnica com econòmica se li atribueix la millor puntuació possible. Es manté també la proporcionalitat
entre les ofertes per la qual cosa, en resum, es respecten els principis de transparència i d’igualtat.
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Respecte a les condicions especials d’execució s’estableix el deure de pagament, per part de
l’adjudicatari, als subcontractistes, com a condició especial de caràcter social. Per tant, es considera
ajustat a allò establert a l’article 202 LCSP.

3.- Valor estimat del contracte

La documentació que conté l’expedient de contractació satisfà el que exigeix l’article 101 respecte del
càlcul del valor estimat del contracte. Tant el quadre de característiques com la memòria justifiquen
suficientment el càlcul.

L’import del valor estimat figura als plecs i el mètode emprat no pretén sostraure el contracte de l’aplicació
de determinades normes de contractació.

4.- Necessitats a satisfer i idoneïtat amb l’objecte del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que es defineixen a la Memòria
justificativa. L’objectiu bàsic de la licitació s’inscriu en la tasca estatutària de la FGS consistent en vetllar
per un increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestació de serveis mèdics-sanitaris.

La necessitat concreta a què pretén donar resposta aquesta licitació és que la FGS necessita satisfer el
subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia amb tecnologia bipolar amb tall.

Una sutura mecànica és un instrument quirúrgic emprat per cosir els teixits amb grapes de manera que
les sutures es realitzen més ràpid que de forma manual, més hermètiques i amb menys contaminació de
les ferides, pel contingut de les vísceres. S’utilitza en determinats procediments quirúrgics, sobretot en
cirurgia digestiva, cardíaca i vascular.

La incorporació de tecnologia, tant d’elements fungibles com d’equips, dins de l’àmbit de la cirurgia ha
anat en benefici dels procediments quirúrgics, sent més eficients i disminuint a la vegada els efectes
adversos d’aquest. És per això que dins de la present licitació, i amb l’objectiu de millorar els
procediments quirúrgics així com tractar al pacient de la millor manera i la més eficaç, incloem la
necessitat de disposar d’un arc quirúrgic, un mànec electrònic i una taula quirúrgica per al Servei de
Cirurgia amb les màximes prestacions disponibles al mercat.

Addicionalment, la FGS necessita realitzar processos quirúrgics basats en la tècnica de la laparoscòpia
que permet, en substitució del tractament quirúrgic habitual, la invasió mínima en el pacient. Aquesta
tècnica permet reduir els temps de recuperació i minimitzar el dolor postoperatori. Per aquest motiu es
requereix d’un sistema integral d’imatge, energia i visió del procés laparoscòpic.
Com a conclusió, atès que la necessitat última és disminuir les possibles complicacions que poden sorgir
tant durant com després d’un procés quirúrgic, així com que el pacient tingui una recuperació post-
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operatòria ràpida (reduint el temps de recuperació i reduint la possible contaminació de les ferides) i eficaç
i minimitzar el dolor postoperatori, es considera, com a mínim, que el contracte inclogui el següent;

1)

Subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia amb tecnologia bipolar amb
tall;

2)

L’equipament en cessió corresponent per assolir la necessitat establerta i que, en concret, es
tracta:
-

Sistema de radiologia en arc en C amb les característiques descrites del Plec de
Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).

3)

-

Mànec electrònic endograpadora amb les característiques descrites del PPT.

-

Taula quirúrgica amb les característiques descrites del PPT.

-

Dos generadors.

-

Torre per laparoscòpia amb les característiques descrites del PPT.

Formació del personal que requereix aquest contracte.

L’objecte de la contractació consisteix en aconseguir el subministrament de sutures mecàniques i pinces
per laparoscòpia amb tecnologia bipolar amb tall per poder dur a terme un correcte tractament assistencial
i/o quirúrgic dels pacients que assisteixen al centre. En concret, com que es tracta disminuir les possibles
complicacions que poden sorgir tant durant com després d’un procés quirúrgic, així com que el pacient
tingui una recuperació post-operatòria ràpida (reduint el temps de recuperació i reduint la possible
contaminació de les ferides) i eficaç, i minimitzar el dolor postoperatori, , es considera, com a mínim, que
el contracte inclogui el següent; (1) el subministrament de sutures mecàniques i pinces per
laparoscòpia amb tecnologia bipolar amb tall; (2) la cessió dels equips necessaris per a la seva
execució i que comporta totes aquelles prestacions complementàries o accessòries vinculades al
contracte de subministrament. La descripció de les prestacions mencionades són les que es troben
especificades al PPT; (3) formació del personal que requereix aquest contracte (Codis CPV: 331411214 “Sutures quirúrgiques”, 33141122-1 “Grapes quirúrgiques” i 33190000-8 “Instruments i aparells mèdics
diversos”).

Aquest objecte resulta idoni per a satisfer les necessitats exposades.

5.- Existència de lots

En relació amb l’apartat d’existència de lots inclòs en la memòria aprofitem el present informe per a
corregir un error de transcripció. En conseqüència, queda redactat de la següent manera:

“ Sí, detallar els lots: La present licitació es composa d’un total de 31 articles, que engloben les
13.661 unitats de consum aproximat i està agrupat en 8 lots (Veure annex).”
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6.- Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

Els documents esmentats responen a allò establert en l’article 122 i 124 a 126 LCSP, i per tant, es
consideren ajustats a dret, sense que pertoqui fer cap recomanació relativa al seu contingut.

En relació, fer esment que el Quadre de Característiques es considera part integrant del plec de clàusules
particulars i, per aquesta raó, tot el seu contingut i els annexes corresponents formaran part del mateix.
7.- Fórmules de determinació de la millor oferta

Tant les fórmules automàtiques que serveixen per a valorar les ofertes com la fórmula de càlcul de les
ofertes que incorren en presumpció d’anormalitat s’han concebut per tal d’assegurar una contractació
respectuosa amb el criteri qualitat-preu. D’aquesta manera es garanteix que les necessitats de la FGS
seran satisfetes per la millor oferta i que la prestació objecte del contracte resulta viable tècnicament i
econòmica.

El que s’informa als efectes procedents.

Barcelona, a 12 de març de 2021

Mireia Barroso García
Cap de la Unitat de Contractació i Assessora Legal
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA : El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per
la persona competent.
NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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