ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE
FÀRMACS EXCLUSIUS - 21SMA02P

CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR
SOBRE B
VALORACIÓ TÈCNICA – QUALITAT

Màxim 40 punts

a/ En primer lloc es valorarà el compliment dels requisits bàsics exigits en el “Plec de
Prescripcions Tèniques”, quan una oferta no compleixi aquests requisits serà
desestimada.
b/ Per a medicaments en formes orals sòlides i líquides, els laboratoris han d’oferir
presentacions en dosis unitàries, entenent que una especialitat presenta dosis unitària
quan en l’envàs de forma galènica individual s’inclouen les següents dades: nom
complet de l’especialitat, principi actiu, dosis, lot i data de caducitat.
En el suposit de no disposar de les mateixes, els licitadors podràn ofertar les
presentacions del medicament que tingui disponible. En el procés de valoració de
formes orals sòlides i líquides, els lots en els que existeixin propostes amb especialitats
en dosis unitàries per a tots els articles del lot, no seran valorades les ofertes amb
presentacions sense dosis unitàries en un o varis dels articles, quedant excloses del
procés.
c/ Amb caràcter informatiu els licitadors hauràn d’informar sobre el grau de
contingut/absència de làtex en el productes presentats.
d/ Amb caràcter informatiu, els licitadors que presentin ofertes a productes en solució,
hauran d’informar de la densitat del producte.
e/ En segon lloc, les que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser
avaluades de la següent forma:

Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:
Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord
amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (Criteris A, B i C o 1,2,3...).
Posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i
s’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris: La
fórmula s’ha d’aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.
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Puntuació de l’oferta a puntuar
Puntuació del criteri
Valoració tècnica de l’oferta que es puntua
Valoració tècnica de l’oferta millor valorada

Condició per a la puntuació de les valoracions:
S’estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d’aplicació de la fórmula.
1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada
criteri, no s’aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a
puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les
valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot
per poder passar a la valoració del sobre C.
2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels
criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades
en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de
superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració
del sobre C.

Prestacions tècniques i funcionals (fins a 40 punts)
1. Presentació i identificació: (fins a 15 punts)
Per garantir la seguretat en el procés d’utilització dels medicaments, es valorarà la
diferenciació i la identificació externa en la presentació de les formes farmacèutiques,
per evitar errors de medicació relacionats amb la serigrafia i similitud d’aspecte visual
entre envasos.
S’entendrà per inclusió completa de les dades, la indicació dels elements següents:
- Nom de l’especialitat
- Principi actiu
- Lot
- Data de caducitat
- Composició quantitativa
Les ofertes que no incloguin la totalitat de les dades indicades o la seva identificació sigui
susceptible d’induir a error, es valoraran amb 0 punts, i es donaran per desestimades.
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Respecte a les presentacions que siguin sòlides (comprimits, càpsules, vials liofilitzats,
etc...), caldrà esmentar la dosis total de la unitat galènica.
Respecte a les presentacions que siguin líquides (vials, ampolles, solucions orals, etc...),
caldrà esmentar la dosis per mil·lilitre o per volum total, volum total de la unitat galènica.
2. Identificació del producte en l’envàs primari: (fins a 4 punts)
Es valorarà l’existència de Datamatrix o codi de barres EAN-128 en el que figuri el codi
nacional indeleble (fins a 4 punts), essent la distribució d’aquest criteri la següent:
-

Si conté Datamatrix i codi de barres EAN-13 (4 punts).
Si només conté Datamatrix o només conté codi de barres EAN-13 (2 punts).
Si no conté cap de les dues identificacions (0 punts).

3. Característiques dels envasos: (fins a 6 punts)
Els envasos es valoraran de manera diferent, en funció del tipus de presentació líquida
o sòlida.
3.1. La valoració dels envasos en presentacions líquides es farà segons la següent
distinció :
-

Si són medicaments bioperillosos, es valoraran de la següent forma (fins a 6
punts):
-

-

-

Es valorarà l’absència de contaminació externa mitjançant procés de
rentat o protecció per recobriment plàstic (fins a 3 punts). Es valorarà
positivament que els productes compleixin amb les dues característiques
esmentades.
Es valorarà que els productes siguin presentats en envàs irrompible (fins
a 3 punts).

Si són medicaments no bioperillosos, es valoraran de la següent forma (fins a 6
punts):
-

Es valorarà que els productes siguin presentats en envàs irrompible (fins
a 6 punts).

3.2. La valoració dels envasos en presentacions orals sòlides es farà de la següent
forma:
-

Es valoraran les formes orals sòlides que siguin presentades en envasos clínics,
els quals redueixen la manipulació, els residus i optimitzen l’espai
d’emmagatzematge (fins a 3 punts).

ANNEX IV
-

Es valorarà la presentació de formes orals sòlides en format unidosi (lot,
caducitat, nom comercial i principi actiu) per tal d’evitar el re-envasat ( fins a 3
punts)

3.3. La valoració dels envasos en presentacions intrauterines es farà de la següent
forma:
-

Es valoraran les formes intrauterines que siguin presentades en envasos
individuals en envàs blister termoformat amb coberta desplegable (fins a 6
punts).

4. Manipulació dels medicaments: (fins a 15 punts)
Aquest apartat es valorarà de manera diferent, en funció del tipus de presentació líquida
o sòlida.
4.1. La manipulació dels medicaments presentats per a la seva administració en forma
líquida es valorarà de la següent forma:
-

Es valorarà si els medicaments presentats necessiten manipulació per la seva
administració (fins a 15 punts), essent la distribució d’aquest criteri la següent:

Medicaments pre-diluits (fins a 5 punts).
Emmagatzematge i conservació del fàrmac a temperatura ambient (fins
a 8 punts)
- Es valorarà positivament que els medicaments d’aquest grup (forma
líquida) no precisin reconstitució per a la seva administració (fins a 2
punts).
- Si les presentacions precisen manipulació (liofilitzades) no es valorarà
(fins a 0 punts).
4.2. La manipulació dels medicaments presentats en formes sòlides es valorarà de la
següent forma:
-

-

Es valorarà si els medicaments presentats necessiten manipulació per la seva
administració (fins a 15 punts), essent la distribució d’aquest criteri la següent:
-

Es valorarà positivament si els medicaments permeten el seu
fraccionament mitjançant ranurat (fins a 10 punts).
Es valorarà positivament si els medicaments presentats en comprimits
són de dissolució ràpida tipus flas o similar (fins a 5 punts).

4.3. La manipulació dels medicaments presentats en formes intrauterines es valorarà
de la següent forma:
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-

Es valorarà si els medicaments presentats necessiten manipulació per la seva
administració (fins a 15 punts), essent la distribució d’aquest criteri la següent:
-

Es valorarà que la inserció del dispositiu requereixi el mínim de
procediments possible ( fins a 10 punts)

-

Es valorarà positivament si els medicaments presentats en dispositius
intrauterins no requereixen condicions especials de conservació (fins a 5
punts).

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles
propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:
•
•

Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula - puntuació mínima de
21 punts
Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula - puntuació mínima de 23
punts

ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
SOBRE C
Fins un màxim de 60 punts
1. Oferta econòmica: (fins 60 punts)
Es valora amb la màxima puntuació l’oferta més econòmica, a la resta d’ofertes
s’aplicarà la següent fórmula:

  Ov − Om 
Pv = 1 − 
 xP
IL 
 

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació

