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Expedient CSC M x/21
1
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
NIF: P-0800004-D
Òrgan de contractació: Director General del CSC
Responsable de l’Acord Marc: Servei de Contractacions del CSC
Centres destinataris
Les entitats adherides a l’acord marc són els següents:
CSC Atenció Social, SL. Consorci Sociosanitari Federica Montseny (CSSFM)
CSC Vitae, SAU. Centre Integral de Salut Cotxeres (CIS)
Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)
Centre MQ Reus, SA (CMQR)
Fundació Sagessa Salut (FASS)
Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA)
Laboratori de Referencia de Catalunya, SA (LRC)
Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)
Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA)
Consorci Sanitari Integral (CSI)
CASAP - Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CCAS)
Tortosa Salut, SL Unipersonal – Clínica Terres de l’Ebre (TS)
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG)
Fundació Privada Serveis Socials del Montsià (FUSSMONT)
Fundació Sagesa Salut (FASS)
Hospital Comarcal d’Amposta (HCAMP)
Gestió Comarcal Hospitalaria, SA Hospital Comarcal de Mora d’Ebre (GECOHSA)
Gestió Sanitària i Assitencial de Tortosa, SAM (GESAT)
Consorci Sanitari de Terrassa (CST)
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM (HSJR)
En base als articles 221.1 i 227.4 de la LCSP, i en la mesura que el CSC actua com a central de
contractació, també podran formalitzar contractes basats de l’acord marc (prèvia adhesió formal al
mateix), les entitats següents:
Projectes Sanitaris i Socials, SAU. ABS La Roca (ABS)
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA (CSCSA)
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSVP)
Consorci Hospitalari de Vic (CHVIC)
Hospital Comarcal d’Amposta (HCAMP)
Fundació Hospital Asil de Granollers (FHAG)
Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats, SL (ASSAI)
Hospital Sant Bernabé – Salut Catalunya Central (HCSB)
Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT)
Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona (CMPS)
Hospital Sant Joan de Dèu (HSJD)
Fundació Salut Empodrà (FSE)
Gestió Pius Hospital de Valls, SAM (PHV)
Gestió Integral Sanitària i Assitencial, AIE (GINSA)

1 de 12

IMP-SC-008

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 124 225

sacac@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat
de Contractacions
Administratives

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
Hospital Sant Celoni (HSC)
Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (FHPAL)
Hospital de Campdevànol (HC)
Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell (HFSH)
Hospital de Sant Celoni (HSC)
Institut Català d’Oncologia (ICO)
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
Fundació per l’Acció Educativa (FAE)
Fundació Educativa i Social (FES)
Fundació Josep Finestres (FJF)
Fundació per l’Atenció Social (FS)
Consell Comarcal del Solsonès (CCS)
Hospital Sant Joan de Deu (HSJD)
Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
Diputació de Barcelona (Serveis Residencials d’Estades Temporals, Respir)
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès –Garraf (CSAPG)
Hospital de Puigcerdà (HP)
(Veure al Plec de prescripcions tècniques la relació detallada dels productes per centre).
Als contractes basats d’aquelles fundacions que no són poder adjudicador no els resultaran d’aplicació les normes de
la LCSP, de manera que els contractes de subministrament que concertin, i per tant, els efectes i extinció dels mateixos
es regiran per les normes de dret privat. Per aquest motiu, el termini de pagament s’establirà de forma diferenciada amb
els referits centres, atenent a la seva peculiaritat i aplicant la normativa vigent. Nogensmenys, aquests centres es
beneficiaran en igualtat de condicions que la resta de centres que participen en el procediment de les economies d’escala
i preus favorables que s’ofertin en atenció al volum de compra.

2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Acord marc del subministrament de material fungible d’hosteleria
b) CPV: 39220000-0 Equipo de cocina, artículos de uso doméstico y artículos de catering
c) Divisió per lots: SI X
NO (Tot i que cada codi de producte es considera un lot)
d) Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer : NO
S’admetran propostes que no comprenguin tots els productes de cada lot
e) Les propostes es podran presentar a diferent lots / sublots: SI

3
a)
b)
c)

Vigència de l’acord marc
Període: 2 any/s
Possibilitat de pròrroga: SI
Termini màxim de pròrroga: 2 any/s (prorrogues mensuals o anuals, segons necessitats)
(només es podrà prorrogar en el cas que, esgotada la vigència inicial de l’acord marc, no estigui
adjudicat el nou acord marc per a la contractació dels mateixos productes)
La pròrroga és opcional per a l’ens contractant i obligatòria pel contractista.

4
a)
b)
c)

Forma d’adjudicació
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert (procediment harmonitzat).
Forma: Acord Marc amb tots els termes establerts: en termes generals i de forma ordinària els contractes
basats s'adjudicaran convocant a les parts a una nova licitació, però, d'acord amb l'article 221.4.a) de la LCSP,
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si concorren els supòsits que es descriuen a l’apartat 26 del present document es podran adjudicar els contractes
basats sense convocar a les parts a una nova licitació.
5 Pressupost del contracte
a)
Valor estimat del contracte: 4.230.777,096 euros sense IVA
b)
Valor estimat desglossat per lots: -c)
A efectes de calcular el valor estimat de l’acord marc s’han tingut en compte els imports següents:
Import licitació: 813.610,98 euros/any sense IVA (segons desglossament)
Import possibles prorrogues: 1.627.221,96 euros
20% de possibles entitats que podran formalitzar contractes basats: 162.722,20 euros

d) Partida IVA anual: segons correspongui la legislació vigent
e) Anualitat: 2021-2023
6
a)
b)

Garanties
Provisional: Queda dispensada
Definitiva: Que dispensada

7

Règim de modificació del contracte
Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits següents:
No es preveun modificacions.

8 S’accepten variants
a)
Acceptació de variants: NO
b)
Número màxim de variants:
c)
Aspectes: ---9
a)

S’accepten ofertes conjuntes
Acceptació d’ofertes conjuntes: SI

10 S’exigeixen mostres
a)
A la fase de presentació d’ofertes: SI NO X (Juntament amb la documentació que es
presenti –sobres A, B i C-)
b)

Posterior a la obertura dels sobres C: SI X NO (Només quan l’òrgan de contractació ho
sol·liciti expressament)
10.b.1 Termini per presentar les mostres: 72 hs
NOTA: La NO presentació de mostres comportarà l’exclusió del licitador
*NOTA: Veure clàusula DOTZENA del Plec de Clàusules Administratives Particulars

11 Termini i lloc de lliurament i/o d’execució
a) Termini: Màxim 72 hs i segons oferta presentada pel licitador.
b) Lloc: Al lloc designat per cada centre peticionari. Els centres peticionaris són els relacionats al punt
3 d’aquest quadre de característiques específiques.
12 Obtenció de documentació
Pàgina web:

3 de 12

IMP-SC-008

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 124 225

sacac@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat
de Contractacions
Administratives

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=consorci+de+s
alut+&reqCode=viewDetail&idCap=8885209&
13 Documentació a presentar
Número de sobres a presentar: 2
SOBRE A: X
SOBRE B: -SOBRE C: X
La documentació s’haurà de presentar de la manera que es detalla a la clàusula onzena del
Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el present apartat:
-

Sobre A: Els licitadors han d’incloure necessàriament en aquest sobre tots els documents que
consten a la clàusula onzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

-

Sobre B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor): Els licitadors han
d’incloure necessàriament en aquest tots els documents que es relacionen a continuació:

Fitxa tècnica dels productes que s’ofereixin.

Certificat de la marca CE d’aquells articles als quals els resulti exigible, si s’escau.
Es desestimaran automàticament totes les propostes que no aportin el certificat de
la marca CE, quan resulti legalment exigible.

Declaració de confidencialitat de dades i documents (model 2).

Declaració de documentació que s’aporta al sobre B (model 7).

Oferta econòmica en suport informàtic (Annex OT) en format *pdf

Oferta econòmica en suport informàtic (Annex OT) en format *xml

Certificat on s’especifiquin els mitjans de transport, propis o contractats, que s’aplicaran
a la distribució del material adquirit.

Declaració conforme es comprometen a subministrar en les condicions que consten a
la seva oferta a totes les entitats adherides a l’Acord Marc.

Altres documents relatius als criteris d’adjudicació que siguin quantificables de forma
automàtica.

Altres documents que constin en el plec de prescripcions tècniques, si s’escau

-

Sobre C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma aritmètica): Els licitadors han
d’incloure necessàriament en aquest tots els documents que es relacionen a continuació:
Oferta econòmica segons Annex 1.
Preu unitari, segons es demana al model d’oferta econòmica Annex OE (en format pdf i
format xml), de cadascun dels productes i, en el seu cas, quantitats mínimes i límit màxim
del nombre que es comprometi a subministrar en les successives peticions de remeses
que es facin per les Entitats adherides destinatàries durant el període de vigència del
contracte. Cal precisar la unitat mínima de compra i comanda mínima per a cada producte.
El preu final ofertat ha d’incloure tots aquells altres tributs que recaiguin sobre els
productes, els costos de transport i assegurances.
Oferta econòmica en suport informàtic (Annex OE) en format *xml
Còpia de la BBDD en suport informàtic en format *access
Declaració conforme quin és el termini màxim de lliurament
Declaració de compliment dels requeriments mínims i especificacions tècniques (Model 8)
Altres documents relatius als criteris d’adjudicació que siguin quantificables de forma
automàtica
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NOTA: En el cas que no hi hagi sobre B (documentació tècnica i criteris susceptibles de
judici de valor) la següent documentació s’haurà d’aportar al sobre C (proposició econòmica
i criteris avaluables de forma aritmètica):
-

-

Fitxa tècnica dels productes que s’ofereixin.
Certificat de la marca CE d’aquells articles als quals els resulti exigible, si s’escau.
Es desestimaran automàticament totes les propostes que no aportin el certificat de
la marca CE, quan resulti legalment exigible.
Declaració de confidencialitat de dades i documents (model 2).
Declaració de documentació que s’aporta al sobre B (model 7).
Certificat on s’especifiquin els mitjans de transport, propis o contractats, que s’aplicaran a
la distribució del material adquirit.
Declaració conforme es comprometen a subministrar en les condicions que consten a la
seva oferta a totes les entitats adherides a l’Acord Marc.
Altres documents que constin en el plec de prescripcions tècniques, si s’escau

NOTA IMPORTANT: Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar
com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte. Seran excloses totes
les empreses que no compleixin aquest requisit.

14 Solvència (documentació a aportar en el sobre A, segons l’especificat a la clàusula desena del Plec
de Clàusules Administratives)
a)

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 15% de l’import anual de licitació de l’acord marc.
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.
b)

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 15% de l’import anual de licitació de l’acord marc.
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, 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.
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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.
15 Presentació de les ofertes
a) Període: Segons s’especifica a l’anunci de licitació i al Perfil del Contractant del CSC a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat
b) Lloc de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena del Plec
de Clàusules Administratives.
16 Mesa de Contractació
President: Sra. Araceli Moratalla, Coordinadora de procediment de la central de contractació i
tècnica de procés del CSC, o persona en qui delegui.
Secretari: Sr. Joaquim Monllau, Secretari del CSC, o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Eduard Casadevall, Director Econòmic del CSC, o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Paula Hors, Cap del Servei de Contractacions i Assessora Jurídica del CSC, opersona
en qui delegui.
Vocal: Sra. Sandra Bolea, Administrativa del SACAC del CSC, o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Virginia Campo, Administrativa del SACAC del CSC, o persona en qui delegui
17 Obertura privada de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de
judici de valor)
No procedeix, al no haver sobre de documentació tècnica i criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor.
18 Obertura privada de les ofertes del sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma
automàtica)
a) Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
b) Domicili: Avda. Tibidabo, 21
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08022
d) Data i hora: Segons s’especifica a l’anunci de licitació i al Perfil del Contractant del CSC a la
Plataforma de Contractació de la Generalitat
19
a)

Criteris d’adjudicació
Nombre màxim d’adjudicataris de l’acord marc: Totes les empreses que compleixin amb els
requeriments obligatoris indicats al Plec de Prescripcions Tècniques

b)

Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte, per
ordre decreixent d'importància, seran els següents:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ A VALORAR EN L’ACORD MARC (52 punts), que es desglossen
de la següent manera:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins a 51 punts, que es desglossen de
la següent manera:
Oferta econòmica ..................................................... Es valorarà com a màxim fins a 36 punts
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S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

P = Puntuació de l’oferta a
v

𝑃𝑣 = 1 −

𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
𝐼𝐿

×

1
𝑉𝑃

Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor

×𝑃

m

O = Oferta a Valorar
v

IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació

El Valor de Ponderació serà
= 1.

Comanda mínima ............................................................... Es valorà com a màxim a 10 punts
SI= 0 punts. NO= 2,5 punts

Termini de lliurament ........................................................... Es valorà com a màxim a 2 punts
24h= 2 punts. 48h= 1 punt. 72h= 0 punts.

SGMA (Sistema de Gestió mediambiental) ............................ Es valorà com a màxim a 3 punts
Es valorarà disposar d’un SGMA (EMAS o ISSO 14001) certificat per una entitat acreditada.
SI= 3 punts. NO= 0 punts

CRITERI D’ADJUDICACIÓ A VALORAR EN ELS PROCEDIMENTS CORRESPONENTS ALS
CONTRACTES BASATS (49 punts), CRITERIS SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR i
CRITERI AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA, que es concreta de la següent manera:
CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (34 punts)
Adaptació als protocols i necessitats del centres ............. Es valorarà com a màxim 15 punts
Característiques i composició dels materials .......... Es valorarà com a màxim fins a 15 punts
Millores (es valorarà tot tipus de millores: tècniques, de formació, cessió d’equips o recursos
etc...) .............................................................................. Es valorarà com a màxim fins a 4 punts
CRITERI AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA (15 punts)
Oferta econòmica final ........................................................ Es valorarà com a màxim fins a 15
punts

𝑃𝑣 = 1 −

𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
𝐼𝐿

×

1
𝑉𝑃

P = Puntuació de l’oferta a

×𝑃

v

Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
m

O = Oferta a Valorar
v

IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació

El Valor de Ponderació serà = 1.

*L’oferta econòmica final presentada per cada licitador en la licitació del contracte derivat haurà de ser igual o
inferior a l’oferta presentada per aquell mateix licitador en l’acord marc.
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En els contractes basats, els licitadors que no obtinguin una puntuació de 15 punts en
la valoració tècnica, i per a cadascun dels lots quedaran excloses de la licitació dels
contractes basats de cada centre automàticament.
c)

Es preveu que les ofertes presentades hagin de ser considerades desproporcionades o
anormals a l’acord marc: SI X NO

d)

Es preveu que les ofertes presentades hagin de ser considerades desproporcionades o
anormals als contractes derivats de l’acord marc: SI X
NO (Només quan l’òrgan de
contractació ho especifiqui expressament)
En compliment de que disposa l’art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o
desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la
mitjana de totes les ofertes presentades, excepte si en la invitació del procediment basat s’estableix
una altra cosa.
Així mateix, quan s’identifiqui una proposició que pot ser desproporcionada o anormal es seguirà el procediment previst a
l’art. 149.4 de la LCSP.
Per aquest motiu, s’iniciarà procediment contradictori, previst en l’article 149.4 de la LCSP per tal de valorar si,
efectivament, la oferta o la proposició és viable i permetrà una execució correcta del contracte en els termes pactats i, en
conseqüència, admetre-les i valorar-les, d’acord amb els criteris de valoració establerts en la invitació del contracte basat.
En compliment de l’anterior, s’ acordarà l’obertura del tràmit d’audiència establert a l’article 149.4, 5 i 6 de la LCSP i 84
RJPAC, per a la justificació de l’oferta i precisió de les condicions de la mateixa, en particular, en allò que es refereix a
l’estalvi que permet el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades, les condicions
excepcionalment favorables de que disposin per a executar la prestació, i, en general les diferents opcions que preveu
l’article 149.4 3r paràgraf de la LCSP.
El termini que s’atorgarà al licitador perquè motivi la possibilitat de compliment serà de 3 dies hàbils a comptar des de la
comunicació al licitador. Transcorregut aquest termini, si no l’Òrgan contractant no rep les justificacions, ho posarà en
coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per tant, l’empresa
licitadora quedarà exclosa del procediment de selecció.
En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que comprovi que són anormalment baixes degut a que vulneren
la normativa de subcontractació o perquè no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, es sotmetrà a l’òrgan de contractació la documentació
corresponent per tal que aquest pugui decidir, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè es pugui tenir en compte a tots els
efectes per resoldre l’adjudicació, o bé el rebuig de l’esmentada oferta.
Admeses, en el seu cas, les justificacions per l’òrgan de contractació, s’avaluaran les ofertes de totes les empreses
licitadores admeses, d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar la millor oferta relació qualitat preu

*Només s’aplicaran els criteris d’adjudicació del contracte basat en el cas que sigui un acord
marc sense tots els termes establerts (obert), d’acord amb el previst als apartats 4 i 27 del
present document.
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20 Regim sancionador complementari o alternatiu a l’especificat a la clàusula trenta-setena del Plec
de Clàusules Administratives)
NO X
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el
present quadre de característiques i en el Plec de prescripcions tècniques.
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents o en cas que la mateixa infracció
estigui penalitzat de forma diferent en els diversos documents citats anteriorment tindran
preferència d’aplicació les següents penalitats (en l’ordre que s’indica):
1. les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques
2. les regulades al present quadre de característiques
3. les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars
21 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals
SI X
NO 
Elements sobre els que recauen:
 Reserva de mercat
 Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)
 Requisits de solvència tècnica
 Criteris de valoració de les ofertes

 Condicions d’execució del contracte
S’han considerat les següents condicions especials d’execució del contracte:
 L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les

empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini.

 L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes
per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

 El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades
de l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte,
l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable
del contracte.



La correcta gestió dels residus generats en el marc de les prestacions contingudes en
aquest contracte per part del contractista.
22 Altres obligacions del contractista
El contractista té l’obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per
subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es
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resolgui el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas
aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas, l’Administració/entitat contractant/
nom de l’entitat que contracta, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats,
procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels
salaris esmentats, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament
d'aquests.”
23 Causes de resolució específiques complementaries a les detallades a la clàusula quaranta-una
del Plec de Clàusules Administratives)
a) SI X
NO
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
prescripcions tècniques, i, específicament, 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.
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència d’aplicació les
següents causes de resolució (en l’ordre que s’indica):
1. les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques
2. les regulades al present quadre de característiques
3. les regulades al Plec de Clàusules Administratives ParticularsEspecifiques: -L’aparició de nous productes biosimilars que alterin dràsticament les condicions de mercat del
medicament licitat, així com resolucions de l’administració sanitària que alterin de forma important
les condicions d’utilització d’aquest medicament, podran ser motiu de finalització anticipada
d’aquest contracte.
24 Causes de resolució específiques complementaries a les detallades a la clàusula quaranta-una
del Plec de Clàusules Administratives)
SI hi ha causes de resolució específiques complementaries o alternatiu
Especifiques: -NO hi ha causes de resolució específiques complementaries o alternatiu X
25 Vigència dels contractes basats
a) Vigència inicial dels contractes basats: 2 any/s a comptar des de la seva formalització
b) Possibilitat de pròrroga dels contractes basats: SI, 2 any/s (prorrogues mensuals o anuals,
segons necessitats)
26 Adjudicació dels contractes basats
a) Licitació contractes basats: SI X NO
En termes generals, els contractes basats en aquest acord marc s’adjudicaran convocant a les
parts a una licitació (acord marc sense tots els termes establerts) i aplicant els criteris d’adjudicació
que es detallen a l’apartat 19 del present document per a seleccionar l’oferta més avantatjosa.
No obstant, en tant que la configuració de l’expedient ho permet no es farà licitació del contracte
basat, adjudicant el contracte a l’empresa millor puntuada de l’acord marc.

10 de 12

IMP-SC-008

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 124 225

sacac@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat
de Contractacions
Administratives

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
b) Licitació contractes basats conjunta: SI NO X
Centres adherits a la licitació conjunta dels contractes basats:
c) Contractació derivada independent: SI X NO
Centres que realitzaran la licitació individual dels contractes basats:
No obstant, fins a la tramitació del contracte basat pot haver alguna modificació dels centres que
tramitaran la contractació basada conjunta i/o independentment.
d) Nombre d’adjudicataris a convidar a la licitació dels contractes basats: Tots els
adjudicataris de l’acord marc (segons apartat 19.a del present document), excepte que el contracte
basat no estigui subjecte a regulació harmonitzada.
e) Mitjans d’enviament de la invitació: Mitjans electrònics
f) Contractació derivada per subasta electrónica: SI NO X
g) Documentació a presentar: L’especificada per part de cada entitat sol·licitant
h) Presentació de mostres (juntament amb la documentació): SI X NO (Només quan l’òrgan
de contractació ho sol·liciti expressament)
i) Nombre de mostres a presentar: Les especificades per part de cada entitat sol·licitant
NOTA: En el cas de sol·licitar mostres, és obligatori presentar mostres. La no presentació de
mostres comportarà l’exclusió del licitador, prèvia tramitació del procediment previst a la
clàusula dotzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
j) Nº d’adjudicataris per cada contracte basat: 1 adjudicatari per cada contracte basat, tot i que
per cada “producte/ lot” es podrà adjudicar més d’un contracte basat mentre estigui vigent l’acord
marc.
De conformitat amb l’article 153.1 de la LCSP, en els contractes basats en un acord marc no és
necessària la formalització del contracte. D'acord amb l'article 36 de la LCSP, els contractes basats
s'entendran perfeccionats amb la seva adjudicació. En tot cas, els contractes basats en aquest acord
marc s’entendran perfeccionats una vegada aprovats els documents pressupostaris citats
anteriorment i confeccionada la corresponent comanda a la/es empresa/es adjudicatària/es de
l’acord marc.
27 Termini mínim de garantia
1 any
Es obligatori definir un termini de garantia Sí
28 Forma de pagament del preu
Segons l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, en funció de la naturalesa
jurídica de l’entitat destinatària.
29 Revisió de preus
SI hi ha revisió de preus
NO hi ha revisió de preus X
30 Condicions especials d’execució
SI 

NO 
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Es preveuen com a condicions especials d’execució les següents condicions compreses a l’article
202.2 de la LCSP, que haurà de complir l’adjudicatari del contracte::
 En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribució comercial, els
licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unió Europea o
establertes per la Organització Internacional del Treball, en particular allò que fa referència a:
Llibertat d’associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu del dret de negociació
col·lectiva
L’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori
L’abolició efectiva del treball infantil
L’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació
 En compliment de l'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, així com els
criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, els
licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convenció Internacional sobre els
Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de desembre de 2006 per
l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de desembre de
2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, així com els criteris d’accessibilitat universal i del
disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, que aprovà el Text refós de la Llei General de Drets de persones amb
diversitat funcional i la seva inclusió social.
 En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present
contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe valoratiu de
les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant l'execució
del present contracte.
En aquest sentit, els licitadors, hauran de presentar en el sobre A, l’ANNEX 9 – CONDICIONS
EXPECIALS D’EXECUCIÓ degudament complimentat.
 Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en matèria
de protecció de dades.
Totes aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions especials d’execució, tenint, per tant,
el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes del previst a la lletra f) de l’apartat 1 de
l’article 211.

31 Per a més informació o aclariments
Entitat: Consorci Sanitari de Salut i Social de Catalunya
Domicili: Avda. Tibidabo, 21
Localitat i Codi Postal: Barcelona 08022
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 212 42 25
CONSULTES
Per qüestions administratives i tècniques: Sra. Araceli Moratalla (amoratalla@consorci.org)
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