INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS
ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE DOS
EQUIPAMENTS CRIOGENICS EN NITROGEN EN FASE VAPOR D’ALTA
EFICIÈNCIA: TANCS D’ACER INOXIDABLE, PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR
D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES.
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació
s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als
esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació en relació amb el contracte de SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN
FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE DOS EQUIPAMENTS CRIOGENICS D’ALTA
EFICIÈNCIA: TANCS D’ACER INOXIDABLE, PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR
D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES.

I)

Objecte del contracte:

La contractació del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment de
dos equipaments criogènics en nitrogen en fase de vapor d’alta eficiència: tancs d’acer
inoxidable, per a la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (FIMIM).
L'objecte de la contractació és l’adquisició de dos tancs d’acer inoxidable especialment
dissenyats per l’emmagatzematge en fase vapor de mostres biològiques amb destí al Servei de
Criopreservació de la FIMIM.
L’esmentat objecte correspon al codi CPV 44613200-2 “Contenidors refrigerats” de la
nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea, d’acord amb
l’Annex I del PPT.

II)

Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte:

Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en garantir la continuïtat
del servei d’emmagatzematge en N2L de mostres biològiques per a la recerca biomèdica, ja
que els tancs que s’utilitzen actualment són equipaments que tenen més de 10 anys d’antiguitat
i que es troben al límit de la seva capacitat d’emmagatzematge, cosa que posa en risc que una
fallada d’algun dels tancs actuals provoqui la pèrdua de milers de mostres. El trasllat urgent de
les mostres congelades a un equip de reserva és el protocol més universalment acceptat per tal
de respondre a una situació d’emergència. Per aquesta raó, a mesura que es van anar
incorporant els equips més nous (2006, 2007 i 2009), el més antic (1998) es va dedicar a ser
equipament de reserva per si s’espatllava un dels altres contenidors. Aquest tanc d’emergència
recentment ha sofert una avaria que fa impossible la seva reparació i la FIMIM no disposa
actualment de contenidor de suport en una situació d’emergència.
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III)
Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació
objecte del contracte
Insuficiència de mitjans personals: La Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques no
compta amb tècnics especialitzats per a la realització de l’objecte del contracte.
Insuficiència de mitjans materials: La Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques no
compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l’objecte del
contracte que precisa.
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis
de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació del servei de manteniment preventiu dels
equipaments criogènics d’alta eficiència a una empresa externa.
IV)

Pressupost de licitació:

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir
en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la
seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
Base Imposable:
IVA 21%
Total

74.002,00€
15.540,42€
89.542,42€

A continuació es desglossa el pressupost de licitació:
Cost
Subministrament equipament
criogènic inclosos els racks
d’emmagatzematge
Manteniment preventiu anual
Validació i qualificació de la
instal·lació

33.001,00 €

nº unitats

Anys

Import

2 NA

1.000,00 €

2

1.000,00 €

2 NA

66.002,00 €
3

6.000,00 €
2.000,00 €

Total Base imposable

74.002,00 €

IVA 21%

15.540,42 €

Total Base imposable

89.542,42 €

V)

Valor estimat del contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101
de la LCSPS, el següent:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA):
74.002,00 €
Possible pròrroga 1 any manteniment preventiu: 2.000,00 €
Possibles modificacions:
Possibles opcions eventuals:

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
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76.002,00 €

VI)

Termini de lliurament i durada del contracte:

El termini de lliurament dels tancs, així com la posada en funcionament, serà de 14 setmanes a
partir de la formalització del contracte.
El servei de manteniment s’iniciarà posteriorment a la finalització de la garantia, (la qual serà
d’1 any) i la seva durada serà de 3 anys.
La durada del contracte serà de 4 anys des de la seva formalització, amb possibilitat de
prorrogar el servei de manteniment fins a 1 any addicional.
Termini de garantia: 1 any mínim.
VII)

Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte:

Obert, segons l’article 22 LCSP, ja que la quantia del seu VEC és inferior al llindar de
221.000,00€ indicat a l’esmentat article i modificat segons Ordre HFP 1298/2017 de 26 de
desembre.
VIII)

Lots:

Segons l’art. 99.3 de la LCSP, donada la naturalesa i característiques del contracte no resulta
adient la divisió en lots, essent el principal motiu l’adquisició d’equipament d’alta tecnologia, el
manteniment del qual és necessari sigui realitzat o subcontractat pel mateix contractista per tal
de garantir la qualitat del servei.
IX)

Classificació empresarial:

D'acord amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, per a ser adjudicatari del
present contracte no cal estar en possessió de classificació empresarial alguna.

X)

Criteris de solvència:

Atenent que es tracta d’un contracte mixt de subministrament i servei, i tenint en compte el seu
valor estimat, es proposen els següent criteris de solvència:
Solvència tècnica o professional: Una relació dels principals subministraments així com de
serveis de manteniment d’igual o similar naturalesa als que són objecte del contracte
realitzats en els darrers tres anys que inclogui descripció del subministrament o servei
realitzat, import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests
subministraments o treballs s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran
acreditar mitjançant una declaració de l’empresari.
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del
període indicat, un import (sense impostos) igual o superior al valor estimat del contracte.

Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau,
sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a la fi del contracte, referit
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de
les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum
de negocis. El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim un import igual o
superior al valor estimat del contracte.
En cas que el licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i l’Informe
de Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, dipositats en el
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corresponent Registre Mercantil. Tractant-se d’empreses estrangeres aportaran la
documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d’empresaris no
obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà alternatiu
d’acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació
considerada com suficient per l’entitat contractant.

XI)

Criteris d’adjudicació:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA(PEi): 100 punts
Es podran obtenir de 0 a 100 punts, valorats de la forma següent:
-

OFERTA ECONÒMICA (70 punts):

La puntuació econòmica (PEi) respondrà a la següent fórmula
PEi = 70 x (Pmin / POi)
On:
·
·
·

PEi = Puntuació de l’oferta econòmica “i”
POi = Preu de l’oferta “i” a puntuar
Pmin = Preu de l’oferta mínima no desproporcionada (*)

(*)Seran baixes presumptament desproporcionades aquelles de les que en resulti el preu per
producte en un 20% inferior respecte la mitjana aritmètica calculada a partir del preu per
producte ofert pel total de licitadors acceptats.

Justificació criteri i fórmula: Puntuació inversament proporcional al preu de les ofertes, amb la
màxima puntuació assignada a l’oferta més econòmica amb baixa no desproporcionada.
Aquesta oferta rebrà 70 punts sobre 100, ja que és interès de l’òrgan de contractació reduir el
cost econòmic.

-

Ampliació de garantia de fàbrica addicional respecte l’equipament fins a 16 punts
(no inclou el manteniment preventiu):
o

-

4 punts per any addicional amb un màxim de 16 punts.

Ampliació de garantia de fàbrica per al sistema de buit fins a 4 punts (no inclou el
manteniment preventiu):
o

1 punt per any addicional amb un màxim de 4 punts.

Justificació fórmules: L’interès de l’òrgan de contractació és millorar la cobertura de possibles
defectes de fàbrica mitjançant la seva pròpia garantia.
-

Disposar d’una capacitat superior d’emmagatzematge de criovials: fins a 5 punts,
segons la fórmula següent:
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Capacitat d’entre 39.001 vials fins a 40.000 vials = 1 punt
Capacitat d’entre 40.001 vials fins a 41.000 vials = 2 punts
Capacitat d’entre 41.001 vials fins a 42.000 vials = 3 punts
Capacitat > 42.000 vials = 5 punts

Justificació fórmula: Puntuació en relació al nombre de vials de les ofertes, amb la màxima
puntuació assignada a l’oferta de capacitat major de vials. Aquesta oferta rebrà una puntuació
màxima de 5 punts, ja que és interès de l’òrgan de contractació adquirir l’equipament de major
capacitat d’emmagatzematge de criovials.
-

Proporcionar les caixes de plàstic o material equivalent per a
l’emmagatzemament dels criovials (caixes de 10x10 i/o de 5x5): fins a 5 punts si
se subministren les 546 caixes d’un dels tancs. Qualsevol quantitat inferior es
calcularà segons la fórmula següent:
POc = 5 * Nof/546 (Cmax)
POc = Puntuació de l’oferta en caixes
Nof = nombre de caixes ofertades per la proposta

Justificació fórmula: Puntuació en relació al nombre de caixes ofertes, amb la màxima
puntuació assignada a la quantitat de 546 caixes. Aquesta oferta rebrà una puntuació màxima
de 5 punts, ja que és interès de l’òrgan de contractació el màxim estalvi del cost addicional que
aquest subministra suposa.

XII)

Condicions especials d’execució:

En compliment de l’article 202 de la LCSP i amb la finalitat de fomentar les polítiques
energètiques i ambientals que compatibilitzin el desenvolupament econòmic amb la
minimització del cost social de les emissions i els residus produïts, s’estableix per aquest
contracte les condicions especials d’execució següents:
a) L’adjudicatari haurà de presentar un informe (de màxim 5 pàgines de doble cara) en
el que contempli quines mesures aplica respecte la sostenibilitat mediambiental
mitjançant el reciclatge, la prevenció de la contaminació i l’estalvi energètic en relació
al subministrament i servei objecte del contracte.
Aquesta condició té caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.

XIII)

Vocals de la Mesa de Contractació:
- Sr. Patxi Fernández Navarro, cap de Serveis Generals.
- Sra. Nuria Somoza Abelló, responsable del Servei de Criopreservació.

XIV)

Subcontractació:

Tal i com s’indica en la proposta de Plec de prescripcions tècniques “Per a l'execució dels
treballs de manteniment, l'empresa adjudicatària podrà subcontractar el servei de manteniment,
fins a un màxim d’un 15% de l’import d’adjudicació, i sempre prèvia aprovació de la Direcció de
Serveis Generals de la FIMIM o la seva delegació responsable” sempre i quan es compleixi
l’establert en l’art. 215 de la LCSP.

5

XV)

Cessió del contracte:

L’adjudicatari no podrà cedir les presentacions del subministrament i/o del servei del present
contracte sense autorització prèvia de l’Òrgan de Contractació d’acord amb l’art. 214 de la
LCSP.

Barcelona, 11 de juny de 2019

Sra. Montserrat Torà Barnadas
Directora dels Serveis Cientifico-Tècnics
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques
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