INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE QUALIFICACIÓ
D’EQUIPS DE DEPLECIÓ I SEPARACIÓ CEL·LULAR PEL BANC DE SANG I
TEIXITS (EXP. CSE/1000/1100002309/22/PS).

Vista la pet ició de l’Àrea de Qualitat del Banc de Sang i Te ixits (BST), sobre la
contractació d’un servei de qual ificació d’equips de depleció i separació cel·l ular pel
Banc de Sang i Teixits, per garantir el seu correcte funcionament.
L’objectiu d’aquesta contractació és el serve i de qualificació dels equips Clinimacs,
Prodigy i M acsquant que es troben ubicats a la seu cen tral del Banc de Sang i
Teixits, ubicada a l’edifici FDJ, Passeig Taulat, 116, 08005, Barcelona, per la qual
cosa cal la contractació per aquest exercici ja que sense aquest servei no es pot dur
a terme de manera òptima l’activitat que el BST té encomanada.
S’enceta aquest procediment de contra ctació de serveis, amb caràcter no
harmonitzat mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb el que disposen
els articles 22.1 i 159. 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novem bre, de Contractes del
Sector Públic.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contr actació serà el
SER/2018 SIMPLIFICAT, aprovat per l'Assesso ria Jurídica del CatSal ut en data 26
de juny de 2018.
El pressupost de sortida de la contractació és de 44.125,00 € sense IVA i 53.391,25
€ amb IVA per l’exercici 2022 i amb un val or estimat total de la contractaci ó de
80.432,50 € sense IV A i 97.323,32 € amb IVA, d’acord amb la distribuci ó que
s’especifica en el pla de necessitats següent:
Any
Import
Any (pròrroga)
Import
TOTAL

2022
44.125,00 € S / IVA
2023
36.307,50 € S / IVA
80.432,50 € S / IVA

53.391,25 € A / IVA
43.932,10 € A / IVA
97.323,32 € A / IVA

A continuació s’indica el desglossament dels preus unitaris per cadascun dels equips
i actuacions:
Equip - Actuació/Any
IQ/OQ Clinimac-Plus (n’hi ha 3)
OQ Clinimac Prodigy (n’hi ha 2)
IQ/OQ/PQ Macsquant (n’hi ha 1)
OQ Macsquant (n’hi ha 1)
Total
*imports sense IVA

2022
10.710 € (3.570 €)
17.140 € (8.570 €)
1.6275 €
44.125 €

2023
10.710 € (3.570 €)
17.140 € (8.570 €)
8.457,50 €
36.307,50 €

La licitació no es divideix en lots, ja qu e donada la naturalesa i característiques del
contracte no resulta adient la divisió en lots, essent el principal motiu l’optimització
en l’organització amb un únic proveïdor, atès que la realització independent per
més d’una empresa de les prestacions incloses en l’objecte del contracte dificultaria
la correcta execució des del punt de vista tècnic (article 99.3 apartat b de la LCSP).
La contractació és per a l’any 2022, amb possibilitat de pròrroga per l’exercici 2023.
L’expedient no admet revisió de preus.

No caldrà la constitució de la garantia prov isional, però si la garantia definitiva que
serà un 5% de l’import total d’adjudicació sense IVA.
Es constituirà la mesa de contractació, s’assigna com a responsable del contracte al
Sr. Roger Palau, de l’Àrea de Qualitat del BST.
Donada les característiques de la licitació, no serà necessària la constitució d’ un
Comitè d’Experts.
La present licitació no admet variants.
La present licitació no preveu modificacions futures.
Els criteris d’adjudicació es compose n únic ament de criteris automàtics, que
representen el 100% dels mateixos.
La solvència econòmica o financera i tècnica o professi onal haurà d’acreditar-se en
la forma prevista al plec de clàusules administratives. S’han escollit aquests mitjans
d’acreditació per consi derar que són els que millor poden justifi car que l’empresa
compta amb els recursos econò mics i tè cnics suficients per donar resposta a la
demanda del BST.
No serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació empresarial.
Donades les especificitats del procedim ent, serà obligatòri a la inscripció de les
empreses licitadores al ROLECE o registre equivalent de la Comunitat Autònoma.
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Per valorar ofertes an ormals, la determinació de le s ofertes que presentin uns
valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetre s objectius
establerts en l’apartat I del quadre
de característiques. En el seu defecte, es
consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes quan:
- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mi tjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.
Quan l’oferta econòm ica sigui inferior en almenys un 15% a la mi tjana de le s
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el
20%, s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament
als criteris de val oració susceptibles de judici de val or, d’acord a mb el següent
procediment:
1. S’obtindrà la mitjana ar itmètica de la puntuaci ó obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per
no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de le s puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obti ndrà la mitjana aritmètica de le s desviacions obtingudes, en
valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’a quests paràmetres, es considerarà que una oferta es tro ba incursa en
valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris
susceptibles de judici de valor estigui per damunt del val or que resulti de la suma

de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior
en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.
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Annex I.- Criteris d’adjudicació

Criteris d’adjudicació del Servei de qualificació d’equips de
depleció i separació cel·lular pel Banc de Sang i Teixits
1.

Criteris d’adjudicació

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 automàtics: 100 punts

1.1. Criteris automàtics
Oferta econòmica: Fins a 90 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més barata, rebrà la puntuació
màxima de 100 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 1).
Quedaran directament excloses, totes aquelles ofertes que quedin per sobre de l’import
màxim 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

Altres criteris automàtics: Fins a 10 punts
Resposta del qüestionari d’avaluació de proveïdors àrea de qualitat i medi ambient:
Cal respondre al qüestionari d’avaluació que el BST proporcionarà als licitadors (R-SQ122). Les preguntes dels apartats 4 i 5 (un total de 27) s’avaluaran amb criteris
automàtics. Aquestes preguntes es basen en els principals temes de qualitat i medi
ambient de les empreses licitadores. Per cada pregunta resposta afirmativa es donarà
1 punt. Per calcular la puntuació es farà segons el % de respostes afirmatives.


Entre 90 i 100%................................................10 punts



Entre 75-89 %....................................................5 punts



Entre 50-74 %...................................................3 punts



Inferior a 49 %...................................................0 punts

