INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA IMPLANTACIÓ
DE LA SOLUCIÓ TÈCNOLOGICA “HEMATOS” PER LA TRANSFUSIÓ I PER LA
GESTIÓ DE LA LLET DEL BANC DE SANG I TEIXITS.

Vista la petició de la Direcció TIC del Banc de Sang i Teixits, sobre la contractació
d’un servei per la implantació de la solució tecnològica “hematos” per la Transfusió
i per la gestió de la Llet del Banc de Sang i Teixits, ja que aquest vol realitzar una
gestió integral del procés de la sang, des del punt de partida de la donació fins al
final, que es la transfusió. És el que es coneix com a model "vena a vena". Aquesta
integració de la transfusió en el servei és un concepte innovador sense referents
similars en d'altres bancs de sang europeus i que aporta un increment de
seguretat, garantia i bones pràctiques d'utilització.
Es vol implementar com a eina per la transfusió, el sistema d’informació Hematos /
Hemobank desenvolupat per Medinfo Intenational Hemoservice.
Es vol implementar el sistema per gestionar:
x
x
x
x
x

Les funcionalitats necessàries per cobrir d’una manera efectiva els processos
de Transfusions Sanguínies i el circuit de la Llet, realitzades arreu dels
hospitals del BST.
Implementar i redissenyar el model de transfusió i llet per tal de definir un
model comú. Objectiu estandarditzar processos.
Implementar els mòduls de recepció stock, peticions electròniques,
validacions de sol·licituds de laboratori, fraccionament i distribució de
components, per transfusió.
Implementar els mòduls de donació, transformació, subministrament,
recepció stock, peticions, validacions de sol·licituds de laboratori,
fraccionament i distribució de components, per la llet.
Implementar la integració amb els sistemes d’informació del BST
(Facturació, laboratori, centres externs per les peticions electròniques, data
warehouse, sistema de seguretat transfusional).

El sistema escollit “hematos” es el que ofereix les millors prestacions en llur
totalitat i l’actual sistema d’informació que hi ha a la resta de centres del BST no
disposa de les funcionalitats que ofereix “hematos” ni permet noves integracions.
Ates que el BST no té capacitat per poder realitzar de forma integral aquesta
implementació de la solució, cal la contractació per aquest exercici i següents ja
que aquesta solució permetrà millorar l’activitat assistencial encomanada.
S’enceta aquest procediment de contractació de serveis, amb caràcter harmonitzat
mitjançant procediment obert, d’acord amb el que disposen els articles 22.1 i 156 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SER/2018 OBERT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en data 2 de juliol
de 2018.
El pressupost base de licitació és de 66.277,50 € sense IVA i 80.195,78 € amb IVA
per l’exercici 2020 i amb un import estimat total de la contractació de 265.110,00 €
sense IVA i 320.783,10 € amb IVA, d’acord amb la distribució que s’especifica en
el pla de necessitats següent:

Exercici

import s/iva

import a/ iva

2020

66.277,50 €

80.195,78 €

2021

132.555,00 €

160.391,55 €

2022

66.277,50 €

80.195,78 €

total

265.110,00 €

320.783,10 €

La distribució és irregular no constant, degut a que aquesta implantació és
progressiva en els tres exercicis fixats, de forma que s’aniran efectuant les
contraprestacions corresponents en funció dels objectius assolits.
Els costos previstos de la despesa es poden repartir de la següent forma:
Costos directes
Costos indirectes

90 %
10 %

La licitació no es divideix en lots, ja que donades les necessitats i naturalesa dels
objectius d’aquest contracte, no es considera adient dividir el contracte en lots. Per
poder realitzar aquest servei, se sol·licita al proveïdor que realitzi funcions de
implantació, gestió, coordinació i optimització dels recursos assignats a la
realització del treball. És per això, que creiem que la separació de lots no aportaria
beneficis al BST.
La contractació és per a l’any 2020 i es preveu la possibilitat de pròrroga pels
exercicis 2021 i 2022.
L’expedient no admet revisió de preus.
No caldrà la constitució de la garantia provisional, però si la garantia definitiva que
serà un 5% i que es cobrirà amb una retenció proporcional en la primera factura.
Es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del contracte al
Sr. Antoni Masi, Director TIC del BST.
Donada les característiques de la licitació, no serà necessària la constitució d’un
Comitè d’Experts.
La present licitació no admet variants, ni preveu modificacions futures.
Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a
judici de valor, que es distribueixen en un 60 % i un 40 % respectivament.
La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se en
la forma prevista als plecs de clàusules. S’han escollit aquests mitjans d’acreditació
per considerar que són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb
els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la demanda del
BST.
No serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació empresarial,
però s’accepta la següent classificació com alternativa a la solvència tècnica: Grup
V, Subgrup 2, Categoria C
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Per valorar ofertes anormals: referit a la oferta tècnica, es consideren
desproporcionades o temeràries les ofertes que no arribin a la meitat dels punts en
la valoració tècnica.
Referit exclusivament a la oferta econòmica, es consideren desproporcionades o
temeràries les ofertes que estiguin en els casos següents:
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per
al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol
cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no
estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
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ANNEX I.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Criteris de Valoració del Servei implantació Hematos Transfusió i Llet
del Banc de Sang i Teixits

Criteris de Valoració del servei implantació del sistema “Hematos”
per la Transfusió i per la gestió de la Llet del Banc de Sang i Teixits
1.

Criteris Valoració

Pels criteris d’adjudicació del procediment de contractació, s’aplicarà el barem de puntuació següent,
segons una puntuació màxima de 100 punts a repartir de la següent manera:



Criteris objectius: 60 punts
Criteris subjectius: 40 punts

1.1. Criteris Objectius
- Oferta econòmica – Criteris Objectius: Fins a 50 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més barata, rebrà la puntuació màxima de
quaranta punts, la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional respecte a la més econòmica,
aplicant la següent fórmula:

On Pv és la puntuació de la oferta a valorar, P punts del criteri econòmic, Ov és la oferta a valorar, Om
és la oferta econòmicament més avantatjosa, IL és l’import màxim fixat i M és el factor de modulació
(que s’ha fixat a 2).
Quedaran directament excloses, totes aquelles ofertes que quedin per sobre de l’import màxim de
licitació.
- Altres criteris avaluables objectivament: Fins a 10 punts
Cost del contracte de manteniment....................................................................................Fins a 5 punts
Millora en els terminis del pla d’implantació.......................................................................Fins a 5 punts
La formula aplicable serà la següent
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On Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; Om = Oferta Millor; Ov = Oferta a
Valorar; IL = Import de Licitació.

NOTA MOLT IMPORTANT: No s’acceptarà en cap imports zero/sense cost, ni valors no ajustats a mercat.
En tal cas, les ofertes seran excloses directament del procés de licitació

1.2. Criteris Subjectius
Oferta tècnica – Criteris Subjectius: Fins a 40 punts
Es valorarà amb una puntuació màxima de vint punts, l’oferta tècnica proposada. Es valorarà els diferents
apartats amb els pesos indicats a continuació:
1. Organització del projecte: Resum executiu............................................................. Fins a 5 punt
Resum per la direcció dels continguts més significatius de la proposta, destacant‐ne l’enfocament,
planificació resumida, la organització i recursos.
2. Organització del projecte: Plantejament general. .............................Fins a 15 punts (desglossat en)
 Descripció dels Requeriments generals de la solució............................... 5 punts
 Requeriments funcionals de la solució per la Transfusió .........................5 punts
 Descripció dels paràmetres i configuracions del SIT.................................. 5 punts
3. Organització del projecte:
Abast i enfocament de la solució. ...............................................................................Fins a 10 punts
Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la proposta
de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim:
 Metodologia en la definició del model comú així com per desenvolupar el projecte
 Pla de formació
 Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i dedicació proposada:
perfils, tasques, horari, etc.
4. Capacitació dels consultors: Es valorarà les certificacions dels consultors, experiència en el sector
i coneixement en altres projectes realitzats segons es mostri en els seus CVs..............Fins a 8 punts
5. Valoració de la Oferta...................................................................................................Fins a 2 punts
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Es valorarà la capacitat de síntesis de la oferta. En definitiva, que sigui sintètica, clara, senzilla i
entenedora. En tot cas, es pot afegir amb annexes qualsevol informació que es cregui rellevant
per la prestació del servei i que calgui desenvolupar àmpliament.

NOTA IMPORTANT: Les ofertes que no arribin als 20 punts a la valoració tècnica subjectiva, quedaran
excloses directament de la licitació i ni tant sols es valorarà la oferta econòmica

© Banc de Sang i Teixits, 2020

Pàg. 3 / 3

