Aquest quadre de característiques ha estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut en data
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ANUNCI / QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

POH-MX-IDI-2019-001

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut de Diagnòstic per la Imatge
b) NIF: Q5856249G
c)
Òrgan de contractació: Gerent de l’IDI, en virtut de l’acord que consta a l’Acta núm. 77
del Consell d’Administració de l’IDI celebrada el dia 19 d’octubre de 2004.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Responsable del contracte: Álex González González, Director de serveis generals
f) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: IDI
g) Centre de destinatari: IDI Girona, IDI Tarragona, IDI Terres de l’Ebre
h) Número d’expedient: POH-MX-IDI-2019-001
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de quatre equips de radiologia digital directa amb
doble detector, suspensió de sostre i bucky mural amb telemetria i adequació d’espais amb
destinació als centres IDI Girona - Hospital Santa Caterina, IDI Tarragona - CAP Sant Pere i IDI
Terres de l´Ebre - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
b) CPV: 33124200-7 NUTS: ES51
c) Divisió per lots: SI
d) Número de Lots: 4
e) Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer: SI
f) Les propostes es poden presentar a diferents lots: SI
g) Les propostes poden superar l’import màxim del lot: NO
h) Els licitadors poden ser adjudicatari de més d’un lot: SI
3. Pressupost del contracte
a) Valor estimat del contracte: 1.060.000,00 euros sense IVA
LOT 1: IDI GIRONA:
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais - obres: 70.000 euros sense IVA
LOT2: IDI TARRAGONA:
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais - obres: 120.000 euros sense IVA
LOT 3: IDI TERRES DE L’EBRE:
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais - obres: 100.000 euros sense IVA
LOT 4: IDI TERRES DE L’EBRE
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais - obres: 110.000 euros sense IVA
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b) Pressupost base de licitació: 1.282.600,00 euros IVA inclòs
Desglossament per costos

Equipaments

Adequació d’espais-obres

TOTAL

660.000,00 €

400.000,00 €

1.060.000,00 €

* Sense iva

El preu del contracte s’ha obtingut d’acord amb el que s’estableix al “II Convenio colectivo
estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (codi del conveni
número 08000765011994), Resolució de la Dirección General de Empleo de 7 de juny de 2017
(B.O.E. número 145, de 19 de agosto de 2017)”, així com les taules salarials per l’any 2018 del
conveni del Metall de Barcelona, segons l’acord signat el 22 d’octubre de 2018, i amb la
determinació de dies laborables i el nombre d’hores, tenint en compte els següents costos
salarials:

Operari (Grup 7)
c)
d)
e)
f)

Sou base
mensual
1.511,08 €

Pagues
extraordinàries
1.511,08 €

Sou total anual
21.155,05 €

Import possibles pròrrogues: n/a
Import possibles modificacions: NO
Partida IVA anual: 21%
Aplicació pressupostària: 620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge

4. Règim de modificació del contracte
No es contemplen modificacions del contracte.
No obstant això, es contempla la possibilitat de modificació del contracte per raó de l’aplicació de
mesures d’estabilitat pressupostària que tenen consideració d’interès públic, d’acord amb la
disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, financeres i
administratives.
5. S’accepten variants
a) SI ☐

NO ☒
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6. Acceptació d’ofertes integradores
a) SI

☐

NO ☒

7. Solvència de les empreses
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant
l’aportació dels documents següents:
Solvència econòmica i financera i tècnica
-

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 el valor anual mig del contracte de cada un dels
lots als quals les empreses concorrin.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model
normalitzat del 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.

-

Solvència tècnica:

-

Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica necessàriament pels mitjans
següents:


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 estimat del contracte, de cada un dels lots als quals les empreses
concorrin.

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels 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, els subministraments realitzats
s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas de
destinataris privats, els subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats
expedients per aquests o, si no n’hi ha, 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.
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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.
8. Obtenció de documentació
Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge
Domicili: Parc Sanitari Pere Virgili - Edifici Mestral c/ Esteve Terradas, 30
Localitat i codi postal: 08023 Barcelona
Telèfon: 93 259 41 77
Adreça electrònica: licitacions@idi.gencat.cat
Adreça d’internet del Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDI
g) Horari d’atenció: de 8 a 16 hores

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9. Documentació a presentar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
Tècniques i al present Quadre de Característiques Específiques.
Sobre A:
Documentació recollida al Plec de Clàusules Administratives Particulars
Sobre C:
Documentació recollida al Plec de Prescripcions Tècniques
Criteris mínims:
•
•

ANNEX I - Sistema de radiologia: complimentat
ANNEX II - Garantia i servei postvenda: complimentat

Característiques valorables:
•
•

ANNEX III - Valorables sistema radiologia: complimentat
ANNEX IV - Valorables garantia i servei postvenda: complimentat

Memòria Tècnica
•
•
•
•

Descriptiu tècnic de l’equip
Clàusules d’obligat compliment
Catàlegs i fitxes tècnics (Product Data de l’equipament)
Certificats, declaracions de conformitat, Marcada CE i DICOM
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Obres d’adequació i Instal·lacions (per centre)
o Avantprojecte d’adequació d’espais
o Memòria tècnica de preinstal·lació
o Proposta d’instal·lació
o Cronogrames (Obres i Instal·lacions)
Qualsevol altra documentació que es consideri rellevant

ANNEX VI - Oferta econòmica
Nombre de sobres a presentar: 2
10 Vigència del contracte
a) Període: 7 mesos des de la formalització del contracte per realitzar obres d’adequació i
instal·lació de les quatre sales de radiologia.
b)

Possibilitat de pròrroga: no

c)

Termini de pròrroga: n/a

11 Condicions de participació – Requisits per licitar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars
12 Data màxima de formulació de consultes per parts de les interessants a l’expedient:
De conformitat amb la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la
data màxima que l’Òrgan de Contractació acceptarà dubtes on consultes en relació als plecs
que regeixen la present licitació serà la indicada a l’anunci de licitació al Perfil del Contractant
de l’IDI.
13 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució
a) Data d’inici de la prestació: Des de l’endemà a la data de formalització del contracte:
Lliurament de plans d’implantació 2 setmanes.
Instal·lació i posada en marxa 7 mesos.
b) Lloc:
LOT 1: IDI Girona
Hospital de Santa Caterina – Parc Sanitari Martí Julià
Carrer del Dr. Castany, s/n - 17190 Salt, Girona
Unitat de Radiodiagnòstic
5
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LOT 2: IDI Tarragona
Centre d’Atenció Primària Sant Pere
Camí de Riudoms, 53-55 - 43202 Reus
Unitat de Radiodiagnòstic.
LOT 3: IDI Terres de l’Ebre
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Carrer d’Esplanetes, 44-58 - 43500 Tortosa, Tarragona
Unitat de Radiodiagnòstic, sala RX d’Urgències
LOT 4: IDI Terres de l’Ebre
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Carrer d’Esplanetes, 44-58 - 43500 Tortosa, Tarragona
Unitat de Radiodiagnòstic, sala RX Ambulatòria

14 Programa de treball
Segons l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques
15 Forma d’adjudicació
a)
b)
c)
d)

Tipus d’expedient: Mixt de subministrament i obres.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada.
Forma: Utilització de diferents criteris per a determinar la millor oferta relació qualitat
preu.
e) S’aplica un acord marc: SI
☐
NO ☒
f) S’aplica una subhasta electrònica: SI ☐
NO ☒
16 Garanties
a) Provisional: resta dispensada
b) Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total
adjudicat, exclòs IVA
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17 Presentació d’ofertes
a) Període: abans de les 14:00 Hores de la data assenyalada als anuncis de licitació.
b) Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena
del Plec de Clàusules Administratives.
18 Mesa de Contractació
President: Dra. Virginia Benavente, Adjunta a Gerència. Suplent: Sra. Anna Serra, Directora
de Recursos Econòmics.
Secretaria: Rosario Pérez, Responsable Àrea de Contractació Administrativa i Processos
Electrònics.
Vocal: Mireia Simón, Administratiu de l’Àrea de Contractació Administrativa i Processos
Electrònics.
Vocal: Joan Antoni Ara, Òrgan de control intern.
Vocal: Álex González González, Director de Serveis Generals. Suplent: Mario Rabasseda,
Director de Tecnologies i sistemes.
Vocal: Susanna Ortiz Vásquez, Assessora Jurídica. Suplent: Sra Maria Arias, Assessora
Jurídica.
19 Obertura pública de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de
forma automàtica)
a) Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge
b) Domicili: Parc Sanitari Pere Virgili - Edifici Mestral c/ Esteve Terradas, 30
c) Localitat i codi postal: 08023 Barcelona
d) Data i hora: es publicarà al perfil del contractant
(https:/contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDI)
20 Criteris d’adjudicació
Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte, seran
els següents:
A) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 100
punts cada lot
Per a cada lot s’aplicaran els mateixos criteris especificats segons el següent detall:
Característiques
A1. Preu

Puntuació màxima
45

A2. Extensió garantia

5

A3. Característiques mínimes, valorables i especificacions de la sala

42
7
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A4. Servei Tècnic
A.1) Preu: (màxim 45 punts)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’IDI en cas de ser adjudicat,
d’acord amb l’oferta econòmica presentada pel licitador (llevat l’IVA).
Es valorarà amb la màxima puntuació (45 punts) l’oferta econòmica total més favorable,
aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma inversament proporcional resulti,
d’acord amb la següent fórmula:
𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑂𝑂𝑂𝑂 ∗ 45)/𝑂𝑂𝑂𝑂

On:
Px: Puntuació oferta econòmica valorada
Oe: Preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox: Preu oferta valorada (sense IVA)

A.2) Extensió de garantia: (màxim 5 punts)
•

Extensió del termini de garantia (màxim 5 punts)

Per cada any addicional, 1 punt, fins a un màxim de 5 punts.
A.3) Característiques mínimes, valorables i especificacions de la sala (màxim 42 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la
dada (si existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex” s’atorgaran 0 punts a l’oferta en
l’apartat en qüestió.
Nota: en la columna "criteri" s'indica la puntuació de l’apartat, en la columna "dada", l'empresa indicarà
si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació
aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei
tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri
avaluació
42
4
4
9

Definició i configuració
GRUP 1. GENERADOR DE RAIGS X
Potencia del generador > 65 kW.
GRUP 2. CONJUNT SUSPENSIÓ DE SOSTRE/TUB RAIGS X- COL·LIMADOR
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1

Desplaçament longitudinal igual o > 290 cm.

1

Desplaçament transversal igual o > 190 cm.

1

Desplaçament vertical (motoritzat) igual o > 165 cm.

1

Doble focus amb mida nominal no superior a 0,6 mm i 1,2 mm respectivament.

1

Capacitat calorífica de l’ànode igual o superior a 300.000 HU.

1

Capacitat calorífica ànode/cuirassa igual o superior a 1.800.000 HU.

1

Dissipació calorífica de l’ànode > 60K HU/min.

1

Dissipació calorífica ànode/cuirassa > 100K HU/min.

1

Pantalla tàctil amb informació del nom del pacient, així com la possibilitat de canviar
els paràmetres d’adquisició (kV, mAs, etc.) per l’usuari.

4

GRUP 3. TAULA DE PACIENT

1

Taula amb tauler flotant (8 direccions).

0,5

Pes màxim del pacient > 230 kg.

0,5

Cobertura longitudinal del pacient sense necessitat de moure’l > 180 cm.

0,5

Desplaçament longitudinal del detector a la taula > 56 cm.

0,5

Major alçada variable de < 56 cm a > 80 cm. *

1

Incorporació de sistemes de seguretat.

6

1

GRUP 4. SUPORT VERTICAL AMB BUCKY MURAL
Adquisició de les telemetries amb la incorporació d'un estatiu per fer columnes totals i
membres inferiors.
Menor temps de reconstrucció de la imatge telemètrica. *

1

Màxima alçada del centre del detector > 175 cm.

1

Mínima alçada del centre del detector a terra < 39 cm.

1

Desplaçament vertical igual o > 145 cm.

2

10

*
*

GRUP 5. DETECTOR DIGITAL

1

Centellejador de iodur de cesi

2

Mida del píxel igual o < a 200 micres, es valorarà la mida més petita. *

0,5

DQE % a 0 lp segon RQAS, es valorarà el millor valor percentual. *

0,5

Millor grau de protecció IP.

1

Major mida detector fix > 40 x 40 cm. *

1

Profunditat d’imatge d’adquisició > 12 bits.

1

Matriu activa > 2000 x 2000.

1

Vida mitjana estimada del detector > 8 anys.

1

Possibilitat de detectors amb tecnologia propietària del licitador.

1

Possibilitat de Memòria d’Imatges en el Detector.

9
3

GRUP 6. CONSOLA D’ADQUISICIÓ
Eines de realçament d’imatge i reducció d’artefactes.
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Certificat d’implementació periòdica d’actualitzacions de les versions del software
durant la vida útil de l’equip, en un termini no superior a 4 setmanes des de la
publicació, per a la seva instal·lació.
Indicador global de qualitat, software, llicència i/o aplicatiu que permeti el registre de
l’indici de taxa de rebuig d’imatges.

La valoració és directa SI/NO. Si disposa de la característica, es valorarà amb la puntuació
descrita en cada ítem a valorar, si no la disposa, es puntuarà amb un 0.
Les característiques que tenen * seran valorades proporcionalment. Es donarà major
puntuació a la millor característica i proporcionalment les altres. A continuació es descriu la
fórmula:
P=

Pm ∗ Dm
𝐷𝐷𝑜𝑜

P= Puntuació
Pm= Puntuació màxima de cada característica
Dm= Dada màxima o mínima de característica segon el criteri establert
Do= Dada oferta
A.4) Servei Tècnic (màxim 8 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la
dada (si existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex”, s’atorgaran 0 punts a l’oferta en
l’apartat en qüestió.
Nota: en la columna "criteri" s'indica la puntuació màxima de l’apartat, en la columna "dada", l'empresa
indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la
documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es
requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri
avaluació

Definició i configuració
GRUP 7. SERVEI TÈCNIC

8

Servei postvenda i manteniment

2

Perfil professional, qualificació del personal del servei tècnic.
Dos o més enginyers amb dedicació > 50% del temps de treball a donar servei tècnic a
equips de radiologia, 1,25 punts.
Un enginyer i un o més tècnics amb FPII o equivalent amb dedicació > 50% de treball
a donar servei tècnic a equips de radiologia, 0,5 punts.
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Dos o més tècnics amb FPII o equivalent amb dedicació > 50% del temps de treball a
donar servei tècnic a equips de radiologia, 0,25 punts.
Formació tècnica en radiologia de l’equip tècnic (historial de cursos tècnics; els
licitadors hauran d’adjuntar certificació per a la seva acreditació i valoració).
Un o més tècnics amb formació especifica en l’equip, objecte de l’oferta tècnica del
concurs, 1,25 punts.
Un o més tècnics amb formació en equips de radiologia digital directa, 0,5 punts.

2

Un o més tècnics amb formació en equips de radiologia convencional analògica, 0,25
punts.
Nombre de tècnics amb dedicació > 50% del temps de treball a donar servei tècnic a
equips només de radiologia.
Tres tècnics o més, 1,25 punts.
Dos tècnics, 0,5 punts.

0,50

Un tècnic, 0,25 punts.
Suport tècnic, especialista en radiologia i amb dedicació del 100% del temps de
treball a donar suport telefònic i/o sobre el terreny.
Sistema de diagnòstic remot amb suport tècnic en línia i via internet.

0,50

Sistema de registre d’incidències i traçabilitat del servei tècnic via GMAO.

0,50

0,25
0,25

Garantia de temps d’utilització de l’equip > 90%/any durant el termini de garantia i
extensió de garantia.
Garantia de disponibilitat de recanvis < 24 hores hàbils.

La valoració és directa SI/NO. Si disposa de la característica, es valorarà amb la puntuació
descrita en cada ítem a valorar; en cas contrari, s’atorgaran 0 punts a l’apartat objecte de
valoració.
21 Termini mínim de garantia
a) SI ☒
NO ☐
b) Termini: 2 Anys, o superior segons l’ofert pel licitador que esdevingui adjudicatari, des de
la signatura de l’acta de recepció.
22 Ofertes amb valors anormals
a) SI ☒
NO
b) Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives
23 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI ☒ NO
Import: 1.000.000 euros
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LOT 1: 250.000 euros
LOT 2: 250.000 euros
LOT 3: 250.000 euros
LOT 4: 250.000 euros
24 Subcontractació
Si, d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars
25 Forma de pagament del preu
La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
26 Revisió de preus
SI hi ha revisió de preus
NO hi ha revisió de preus 
27 Obligacions contractuals essencials
a) SI
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
28 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals
SI 

NO 

Elements sobre els quals recauen:
 Reserva de mercat
 Objecte del contracte (especificacions o requisits tècnics)
 Requisits de solvència tècnica
 Criteris de valoració de les ofertes
 Condicions d’execució del contracte
Clàusules:
-

Clàusules socials previstes a la clàusula quaranta-novena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (condicions d’execució).

-

Clàusula ètica, en els termes establerts a la Instrucció 1/2019, de la Direcció General
de Contractació Pública, que es reprodueix en els termes següents:
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1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves
disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els
procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i
d’integritat que formen part de la relació contractual.
2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
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2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.
2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat
dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les
penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà
superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del qual preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
- En el cas d’incompliment del qual preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es
puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que
siguin competents per raó de la matèria.
29 Sancions i Penalitats
a) SI  NO
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec
de prescripcions tècniques
30 Causes específiques de resolució contractual
Les que consten al Plec de clàusules administratives Particulars així com les següents:
- L’incompliment dels criteris d’adjudicació oferts pel contractista, entenent que aquests han
resultat determinants per a l’adjudicació del contracte a favor seu.
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- La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment
de licitació.
31 Propietat Industrial i Intel·lectual
a) El regulat en el Plec de clàusules administratives particulars 
b) Règim específic.
32 Cessió del contracte
a) SI  NO 
33 Visita del centre
És obligatori per a les empreses licitadores l’assistència a la visita a les instal·lacions de l’IDI als
efectes de poder confeccionar l’oferta per a la present contractació. Aquesta es publicarà a la
plataforma de contractació calendari per visitar tots els centres. En acabar la visita s’emetrà
certificat corresponent, el qual haurà de ser inclòs obligatòriament a la documentació del sobre
A.
Aquells licitadors que no hagin assistit a la visita convocada quedaran exclosos del
procediment de contractació.
34 Protecció de dades de caràcter personal
 El regulat en el Plec de clàusules administratives particulars.
 Règim específic:
35 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
a) SI 

NO 

36 Recurs
a) Tipus de Recurs: Recurs especial en matèria de contractació
b) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic
c) Adreça: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
37 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea
a) SI 

NO 
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38 ACP aplicable al contracte?
a) SI 

NO 

39 Per més informació o aclariments
Les consultes relatives als aspectes tècnics i/o administratius de l’expedient de contractació
s’hauran de formular a través del Perfil del Contractant, en l’espai destinat a les consultes en el
termini màxim establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars. Preguem que cada
pregunta es formuli de manera individualitzada en l’espai esmentat i no agrupades per tal de
facilitar el procés de resolució de la consulta.
Les respostes a les consultes formulades seran publicades al Perfil de Contractació de l’Institut
de Diagnòstic per la Imatge.
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