Expedient CLILAB 2022/01

Memòria justificativa del contracte
1.- Objecte complet del contracte

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (en endavant,
CLILAB Diagnòstics) realitza activitat d’anàlisis clíniques i d’anatomia patològica pels seus socis
i per altres clients.
L’objecte d’aquest contracte és la provisió d’un Citòmetre de Flux i d’anticossos monoclonals
marcats amb fluorocroms per a realitzar les tècniques d’anàlisis clíniques relatives al seguiment
dels pacients VIH, al cribratge d’Immunodeficiències Primàries i al seguiment de l’estat
immunològic dels pacients en tractaments immunosupressors, al Laboratori Central del CLILAB
Diagnòstics.

2.- Elecció del procediment
Es tramita un procediment no harmonitzat atès que la quantia del valor estimat del contracte és inferior
a 214.000 euros, d’acord al disposat a l’art.21.1 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3.- Vigència del contracte
La vigència inicial del contracte és de 4 anys amb possibilitat de pròrroga d’1 any.

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació
El present procediment no és preceptiu de classificació empresarial.

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.
Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys conclosos ha de ser
d’almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest
Registre.
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Solvència tècnica
Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució dels darrers
tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a
l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor anual mitjà.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació de subministraments realitzats
per l’interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que
correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el
cas de destinataris públics, les prestacions realitzades s’entendran acreditades si s’aporta el certificat
expedit o vist per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, les prestacions realitzades es
podran acreditar mitjançant certificats expedits per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració
del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats
directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació.
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l’objecte del contracte
es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV.

6.- Criteris d’adjudicació i justificació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu,
amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat conforme als criteris definits en la LCAP.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de
valor i avaluables automàticament és de 100 punts.
a)

Criteris avaluables de forma automàtica: en primer lloc, el criteri econòmic s’ha
establert en funció de l’establert a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública sobre l’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les
proposicions econòmica i tècnica i se’l puntua amb 51 punts. En segon lloc, es valora
amb 4 punts la possessió d’un sistema de fluids amb tres velocitats d’adquisició de
la mostra. En tercer lloc, es valora amb 4 punts que la velocitat màxima tingui un límit
del 10% d’aborts electrònics sobre el total d’events. En quart lloc, es valora amb 3,5
punts que l’equip tingui una garantia de mínim d’1 any. En cinquè lloc, es valora amb
3,5 punts la disposició d’un sol reactiu que permeti cursar el perfil de cribratge
d’Immunodeficiències Primàries. En sisè lloc, es valora amb 3 punts la possibilitat de
canvi de l’adquisició manual (tub a tub) a l’automàtica (carrusel). En setè lloc, es
valora amb 3 punts que la disposició dels làsers sigui independent i no col·lineal. En
vuitè lloc, es valora amb 3 punts que la quantitat de posicions per a tubs en mòdul
sigui superior o igual a 35 tubs. En novè lloc, es valor amb 3 punts que l’adjudicatari
tingui la capacitat de proporcionar, al llarg de l’execució del contracte, un producte
de característiques i qualitats superiors a l’inicialment adjudicat.

b) Criteris susceptibles de judici de valor: en primer lloc, es valora amb 7 punts el
catàleg de reactius que millor s’adapti a la manera i característiques de treballar del
laboratoris per a cursar els perfils inclosos, precisant la valoració en la disponibilitat
de cocktels de reactius o tubs dessecats que incloguin els marcadors especificats en
cada perfil, de manera que es faciliti el treball tècnic i augmenti la rapidesa en
l’entrega de resultats. En segon lloc, es valora amb 5 punts que el licitador tingui el
major nombre d’anticossos en el seu catàleg. En tercer lloc, es valora amb 4 punts
que l’eficiència i l’estabilitat dels reactius oberts durant períodes prolongats consti a
la fitxa tècnica i precisament es tindrà en compte que una vegada el reactiu estigui
obert, les característiques que presenti no siguin modificades durant un temps
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determinat per assegurar que els resultats obtinguts no sofreixin alteracions. En quart
lloc, es valora amb 3 punts que la metodologia, l’organització dels sistemes, el
programa de formació i la planificació s’ajustin a les necessitats del personal del
laboratori que hagi de fer ús de la tecnologia emprada. En cinquè lloc, es valora amb
3 punts el pla de manteniment de l’equipament d’acord a les garanties que ofereixi
al respecte d’oferir la màxima funcionalitat dels equips, precisant la valoració en el
manteniment preventiu i correctiu, protocols de manteniment i calendaris
d’actuacions previstos en funció de la seva concreció, especificitat, detall i adequació
a les necessitats del laboratori.

A continuació, es detallen els criteris d’adjudicació que s’apliquen:
A. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 78 PUNTS
CRITERIS ECONÒMICS: fins a 51 punts
És obligatori presentar l’oferta econòmica en l’Annex Econòmic (Annex OE)
El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:
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Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om= Oferta Millor

O v= Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació, essent 1

CRITERIS TÈCNICS: fins a 27 punts
És obligatori presentar documentació específica i detallada per tots els criteris de valoració.
•

•

Posseeix un sistema de fluids amb tres velocitats d’adquisició de la mostra:
−

Velocitat màxima d’adquisició de la qual és superior o igual a 120 µL/min: 4 punts

−

Velocitat màxima d’adquisició de la qual és inferior a 120 µL/min: 0 punts

Es valorarà que la velocitat màxima tingui un límit del 10% d’aborts electrònics sobre el total d’events
−
−

•

Sí: 4 punts
No: 0 punts

Es valorarà que la garantia de l’equip sigui mínim d’1 any
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−
−
•

Disposar d’un sol reactiu que permeti cursar el perfil de cribratge d’Immunodeficiències Primàries
−
−

•

•

Sí: 3 punts
No: 0 punts

Es valorarà que la disposició dels làsers sigui independent i no col·lineal
−
−

•

Sí: 3,5 punts
No: 0 punts

Es valorarà la possibilitat de canvi de l’adquisició manual (tub a tub) a l’automàtica (carrusel)
−
−

•

Sí: 3,5 punts
No: 0 punts

Sí: 3 punts
No: 0 punts

Es valorarà la quantitat de posicions per a tubs en el mòdul carrusel
−

Superior o igual a 35 tubs: 3 punts

−

Inferior a 35 tubs: 0 punts

Es valorarà positivament que el licitador tingui la capacitat de proporcionar al llarg de la vigència del
contracte un producte de característiques i qualitats superiors a l’inicialment adjudicat
−
−

Sí: 3 punts
No: 0 punts

B. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 22 PUNTS
Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics (o, si s’escau, subcriteris) susceptibles
d’un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris,
obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.
Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior
al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s’escau, subcriteri), s’aplicarà a
les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula següent:

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥
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En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que
resultin d’aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la

4

Expedient CLILAB 2022/01
puntuació de cada criteri o subcriteri, no s’aplicarà la fórmula anterior.
És obligatori presentar documentació específica i detallada per tots els criteris de valoració.

•

Es valorarà el licitador que ofereixi un catàleg de reactius que millor s’adapti a la manera i característiques
de treball del laboratori per tal de cursar els perfils inclosos. Concretament es valorarà la disponibilitat de
cocktels de reactius o tubs dessecats que incloguin els marcadors especificats en cada perfil, de manera
que es faciliti el treball tècnic i augmenti la rapidesa en l’entrega de resultats: fins a 7 punts

•

Es valorarà el licitador que tingui el major nombre d’anticossos en el seu catàleg: fins a 5 punts

•

Es valorarà que l’eficiència i l’estabilitat dels reactius oberts durant períodes prolongats consti a la fitxa
tècnica. Concretament, es valora que una vegada obert el reactiu, les seves característiques no es modifiquin
durant un temps determinat, amb el fi que els resultats obtinguts no sofreixin alteracions: fins a 4 punts

•

Es valorarà que la metodologia, l’organització dels sistemes, el programa de formació i la planificació s’ajusti
a les necessitats del personal de CLILAB Diagnòstics que hagi de fer ús de la tecnologia emprada: fins a 3
punts

•

Es valorarà el pla de manteniment de l’equipament d’acord amb les garanties que ofereixi al respecte d’oferir
la màxima funcionalitat dels equips. En concret, es valoraran els plans de manteniment preventiu i correctiu,
els protocols de manteniment, i els calendaris d’actuacions previstos, en funció de la seva concreció,
especificitat, detall i adequació a les necessitats de CLILAB Diagnòstics: fins a 3 punts

No seran acceptades aquelles ofertes les quals la puntuació tècnica obtinguda no arribi, com
a mínim, al 50% del total dels 22 punts de judici de valor.

7.- Condicions especials d’execució amb la justificació
Les condicions especials d’execució són les previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

8.- Pressupost base de licitació desglossat
Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 97.658,80 euros sense IVA
Ordre

Determinació (Concepte)

1

Subpoblacions limfocitàries CD4/CD8

3

Perfil estudi subpoblacions de limfòcits B

Quantitat
Estimada Anual

UM

Preu unitari màxim Preu total anual Preu total licitació
licitació (sense IVA)
(sense IVA)
(sense IVA)

2.950

UN

6,55 €

19.322,50 €

77.290,00 €

90

UN

56,58 €

5.092,20 €

20.368,80 €

24.414,70 €

97.658,80 €
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9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els
costos laborals, si existeixen
El valor estimat del contracte detalla tots els conceptes definits a l’art.101 de la LCSP, d’acord amb la
tipologia del contracte i es concreta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
S’ha tingut en compte, en allò que li sigui d’aplicació al contracte, els següents conceptes: import
estimat amb IVA, els preus habituals en el mercat, la duració del contracte, la possible pròrroga,
modificacions previstes pel contracte, costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals
diferents, altres costos que es derivin de l’execució material dels subministraments, despeses generals
d’estructura i el benefici industrial, beneficis per l’adjudicatari, àdhuc, els que no siguin repercutits per
l’entitat contractant, etc.
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 141.605,26 euros sense IVA (anualitats, pròrrogues i
possibles modificacions)

•
•
•

Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 97.658,80€
Import possibles pròrrogues (IVA exclòs): 24.414,70€
Import possibles modificacions (IVA exclòs): 19.531,76€

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del contracte.
La citometria de flux és una tècnica àmpliament estandarditzada en múltiples laboratoris.
Concretament en l’àrea d’Immunologia, és la tècnica de referència per l’estudi del fenotip dels
components del Sistema Immunitari en sang perifèrica. En aquest context, s’utilitza pel diagnòstic de
les Immunodeficiències Primàries i per les adquirides com el VIH, i pel seguiment d’algunes teràpies
immunosupressores l’ús de les quals ha augmentat en els últims anys. Per aquest motiu, és d’especial
interès per part del servei d’Immunologia de CLILAB Diagnòstics, disposar d’un citòmetre de flux per
poder oferir aquest servei als nostres clients.

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans, únicament en contractes de serveis
No procedeix, ja que es tracta d’un contracte de subministraments.

12.- Decisió de no dividir en lot l’objecte del contracte amb la seva justificació
S’adjunta com a Annex l’informe de no divisió en lots.

6

