EXP. OBE 19/234

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE GASOS
MEDICINALS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU
EXPEDIENT.- OBE 19/234
1.

NECESSITATS A SATISFER:

Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestació de
serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de Catalunya.
Per a dur a terme aquesta missió, la FGS necessita contractar el subministrament de gasos medicinals
d’ús sanitari, liquats i comprimits; el manteniment de les instal·lacions de gasos; i el servei de gestió
d’emmagatzematge, manipulació i distribució dels gasos.
L’activitat assistencial que desenvolupa la FGS requereix l’ús de gasos medicinals (oxigen, aire sintètic,
diòxid de carboni, etc.) per ser administrats als pacients, entre d’altres usos. Per tant es tracta d’un
subministrament essencial per al desenvolupament de l’activitat assistencial.
2.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

El motiu d’externalitzar els serveis compresos en aquesta licitació és degut a què a data de la redacció de
la present licitació la FGS no disposa dels mitjans propis per realitzar aquest servei. En particular, i pel
que fa referència al subministrament de gasos, només pot realitzar aquesta prestació una empresa que
disposi de l’autorització per part de l’Agencia Española del Medicamento per la producció i / o
comercialització dels gasos objecte d’aquest contracte i per tant és imprescindible contractar-ho de forma
externa.
3.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre’n la seva satisfacció, és per això que, en el
present cas, l’objecte és la contractació de:



Subministrament de gasos medicinals i manteniment correctiu, normatiu i preventiu dels tancs de
gasos, gasificadors i altres elements.
Servei de manteniment de les instal·lacions de gasos i la gestió integral de l’emmagatzematge,
manipulació i la distribució.

Codi CPV:
24111500-0 Gasos Medicinals
24110000-8 Gasos Industrials
50000000-5 Serveis de reparació, manteniment i instal·lació.
4.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat tècnica que
busca obtenir la millor relació qualitat - preu.
Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació:



Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: 40 punts. Sobre B.1
Els licitadors informaran sobre els punts que es detallen a continuació, en el mateix ordre que aquí
apareixen i ocupant l’extensió màxima de pàgines per cada apartat, tal i com es detalla en l’annex 5
del PPT (Índex documentació proposta tècnica). Per a l’assignació de punts es valorarà amb la
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màxima puntuació en cadascun dels apartats aquelles propostes que disposin d’una descripció
més detallada i adaptada a les necessitats descrites al PPT. L’assignació de punts serà
proporcional a partir de la que obtingui la màxima puntuació. Les ofertes es valoraran per separat i
comparativament entre elles per definir, dins del rang de punts, la puntuació final.
1.Memòria tècnica. Fins a 23 punts.


Proposta d’organització del servei (fins 10 punts)


Definició de l’equip de treball, organigrama i personal previst dedicar al servei, fent
especial atenció a quina serà la proposta organitzativa del servei, fins 5 punts.



Definició dels mitjans tècnics assignats al contracte, fins 5 punts.
A més de la definició dels mitjans tècnics, s’hauran d’acreditar els sistemes de
qualitat i calibratge que utilitza en els processos de producció i disposar de les
tècniques analítiques pel control de la qualitat dels gasos medicinals, mitjançant els
corresponents certificats que caldrà presentar dins del sobre B





Proposta per la instal·lació dels tancs criogènics (fins 7 punts)


Proposta de dimensionat de la central de gasos i tots els seus components en
relació als consums de l’annex 3 del PPT. Ha d’incloure els tancs, les rampes
d’emergència i els sistemes de connexió, així com la producció/acumulació d’aire
sintètic que siguin necessaris pel consum diari, fins 4 punts.



Proposta de calendari de les actuacions per a l’execució de la central. Planificació
de la posada en funcionament de la nova central de gasos, si s’escau, incloent
detalls de mesures per evitar talls en el subministrament de gasos a la FGSl,
circuits i mètodes de comunicació amb el subministrador sortint, si s’escau,
mesures de contingència, etc., fins 2 punts.



Descripció del sistema de manteniment normatiu i preventiu de la central de gasos,
fins 1 punts.

Proposta pel servei de subministrament, emmagatzematge, manipulació i transport
interior de gasos en botella o envàs (3 punts)


Proposta del circuit de subministrament i transport interior de gasos envasats i dels
volums emmagatzemats a la FGS, fins 2 punts.
o





Entrega dels protocols dels procediments per a la prestació del servei-

Descripció del servei d’atenció continuada al client 24hores, fins 1 punts.
o

Descripció del sistema de comunicació i servei de comandes

o

Descripció de la capacitat de resposta de l’empresa en cas d’emergència

Proposta de la metodologia de treball per a la gestió del manteniment normatiu i
preventiu de les instal·lacions interiors de la FGS (3 punts)




Proposta de gestió del manteniment preventiu, definició de normes i gammes de
manteniment preventiu i normatiu i quadre resum de planificació amb calendari de
les actuacions, especificant com a mínim:, fins 2 punts.
o

Actuacions de manteniment normatiu i preventiu en instal·lacions i equips,

o

Actuacions fora de l’horari comprés entre les 8:00h i les 17:00h de dilluns a
divendres

En les actuacions de manteniment preventiu i normatiu, s’utilitzaran els protocols i
equips (hardware i software) especialment dissenyats per els fabricants dels
components a verificar. En l’oferta cal fer referència concreta a l’acceptació
d’aquest requeriment, fins 1 punts.

2.Models d’informació (fins a 4 punts)
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Procediment de gestió documental i registre, fins 1 punts.



Per la proposta del model d’informació emergent corresponent als fulls de treball de
les visites, amb indicació dels diferents apartats i exemple, fins 1 punts.



Per la proposta del model d’informe mensual, amb indicació dels diferents apartats i
exemples, fins 1 punts.



Per la proposta del model d’informe anual, amb indicació dels diferents apartats i
exemples, fins 1 punts.

3.Propostes de millores (fins a 13 punts)
Definició i proposta de les següents millores:


Seguiment informàtic de la traçabilitat de les ampolles, fins 5 punts: Instal·lació
d’un sistema de traçabilitat intra-hospitalari de les ampolles subministrades, que
permeti conèixer el número d’ampolles que hi ha a l’hospital, els consums, temps
d’emmagatzematge i caducitats, a través d'indicadors. També ha de permetre la
localització de les ampolles en els corresponents serveis del centre. El servei de
manteniment de la FGS disposarà d’accés total online al sistema. Es valorarà la
qualitat de la informació proporcionada pel sistema proposat i la facilitat d’ús.
Sistema d'anàlisi de dades en temps real, fins a 4 punts: Proposta de millora
continua, amb l'objectiu d'assolir i implantar, durant la vigència del contracte, un pla
d'implementació d'un sistema que permeti l'anàlisi de les dades i els consums en
temps real i lligada a l'activitat assistencial.
Proposta d’eficiència del sistema d’estoc, fins a 2 punts.
Propostes d’estalvi (seguiment de fuites, estalvi energètic, etc.), fins a 2
punts.








Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 60 punts. Sobres B.2 + C

Sobre B.2 (20 punts):

1.

Eficiència (fins 10 punts): es valorarà el compromís que la totalitat del subministrament d’ampolles
d’oxigen compactes sigui amb control digital del temps restant del seu ús. Serà d’obligat
compliment la presentació de mostres perquè sigui valorat aquest criteri, i tenir autorització per
distribuir i comercialitzar aquesta ampolla amb nº de medicament:




2.

Menys del 75% d’ampolles de B5 amb display digital -> 0 punts
Entre el 75% i el 90% d’ampolles de B5 amb display digital -> 7 punts
Més del 90% i fins el 100% d’ampolles de B5 amb display digital -> 10 punts

Formació (fins 10 punts): els licitadors s’han de comprometre a posar en marxa un pla de formació
sobre gasos medicinals objecte del contracte tal i com s’estableix en el PPT. Aquest pla de formació
ha de ser oficial i caldrà acreditar-ho amb el certificat corresponent:



Pla de formació acreditat per personal assistencial i no assistencial -> 10 punts
Pla de formació no acreditat per personal assistencial i no assistencial -> 0 punts

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
Si: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 30 punts en la valoració dels criteris qualitatius d’acord
amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobres B.1 + B.2). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a
la següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.
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En funció de la puntuació obtinguda l’apartat Criteris avaluables mitjançant judicis de valor i els criteris
avaluables mitjançant fórmules automàtiques qualitatius (Sobre B.1+B.2), les ofertes s’agruparan segons
les següents categories:


Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius.



Qualitat baixa: ofertes que més del 50% i fins el 65% de la puntuació



Qualitat mitjana: ofertes que obtenen més del 65% i fins el 75% de la puntuació



Qualitat alta: obtenen més del 75% i fins el 100% de la puntuació

Sobre C (40 punts):
Considerant el valor total de l’oferta, com a import resultant de sumar els preus oferts sense I.V.A., es
puntuarà de la manera següent:


Puntuació econòmica: Fins a 40 punts.
Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en
proporció (millor oferta * 40/ oferta avaluada).
S’ha d’emplenar correctament l’excel relatiu al compliment de l’oferta econòmica adjunt al
plec.

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:
Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les següents
directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP:
 Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (més del 75% i fins el 100% de la
puntuació) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 15% de la mitjana
del total de les ofertes.
 Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (més del 65% i fins el 75% de la
puntuació) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 20% de la mitjana
del total de les ofertes.
 Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (més del 50% i fins el 65% de la
puntuació) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la mitjana
del total de les ofertes.
Causes d’exclusió derivades de l’avaluació dels lots: No es valoraran les propostes dels licitadors i,
per tant, s’exclouran del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:

Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.

Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).

No superar la puntuació mínima requerida, en relació amb els criteris qualitatius (Sobres B.1 +
B.2), en el seu cas.
Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS


Admissió de Millores:
S’admeten, veure l’apartat relatiu als “criteris d’adjudicació”.
No s’admeten
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Admissió de Variants:
S’admeten
No s’admeten

3.

EXISTENCIA DE LOTS:

Sí
No
Els motius que impedeixen la divisió en lots de l’objecte de la present licitació, són essencialment per la natura
del seu objecte, que dificulta l’execució en lots per la interdependència d’unes parts respecte de les altres, així
com la seva necessària coordinació en l’execució, ja que les tasques de servei de manteniment de les
instal·lacions i les del servei de gestió integral dels gasos estan molt relacionades amb les del propi
subministrament dels gasos. El servei de gestió integral dels gasos inclou la gestió de l’estoc, la manipulació i
el subministrament fins al punt de consum de les ampolles de gasos. El fet que tant el subministrament com la
gestió de l’estoc es faci de forma integrada, mitjançant la fórmula d’un contracte integral, suposa que
l’empresa assumeixi la responsabilitat global pel que fa a l’objecte del contracte, podent respondre sobre
totes les possibles incidències sobre el mateix. Per tot l’indicat, no procedeix la divisió del contracte indicat en
lots.
És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al
Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant s’afirma que l’òrgan de
contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi “hacer la ejecución del contrato
excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a
los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de
socavar la ejecución adecuada del contrato”.
4.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte serà de 36 mesos amb la possibilitat d’una pròrroga de 24 mesos
La data d’inici del contracte serà:
[data concreta]
El dia 1 de setembre de 2019
5.

SUBCONTRACTACIÓ

Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel contractista principal. Cap de
les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la qualitat de “tasques crítiques” i, per tant, podran
ser subcontractades.
No s’admet la subcontractació.

6.

SUBROGACIÓ

Sí
No

7.

CESSIÓ

Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No
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8.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:

No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes:
Per a atendre futures eventualitats durant l’execució del contracte, com la variació en els consums previstos
de fins a un màxim del 20 % del pressupost de licitació. El consum de gasos pot variar en funció de l’activitat
assistencial d’un any a l’altre. Per aquest motiu es preveuen possibles modificacions per variació d’aquesta
activitat.
El procediment de modificació, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, és el següent:
1. Informe tècnic-jurídic en el que es reculli la causa i les condicions de la modificació.
2. Compareixença de l’adjudicatari acceptant les noves condicions d’execució.
3. Notificació de l’acord de modificació i la publicació del mateix.
4. La modificació produirà efectes, transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva formalització. I la
implantació tècnica de la modificació, haurà de dur-se a terme en un termini màxim d’implantació
de 15 dies hàbils a comptar des de la data que la modificació pugui produir efectes, d’acord amb
allò establert al precedent paràgraf.
En tot cas, si derivat de la modificació contractual s’ampliés o reduís el preu del contracte, es reajustarà la
garantia definitiva presentada per tal d’adaptar-la al contracte modificat.
En cas de procedir a modificar el contracte, serà indispensable sol•licitar a la Direcció d’Economia i
Finances l’emissió d’un nou certificat d’existència de crèdit.
La modificació del contracte no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
9.

ALTRES COSTOS

Primes o pagaments als candidats o licitadors
Revisió de preus
Altres

10. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT
D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació és el que consta al certificat d’existència de
crèdit i que es reprodueix al Quadre de característiques de la present licitació.




El valor estimat del contracte s’ha calculat tenint en compte el valor real total dels contractes
adjudicats durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos previs, ajustats en funció dels
canvis de quantitat o valors previstos per als dotze mesos posteriors al contracte inicial, previ
estudi de preus de mercat (entesos com els preus que altres entitats públiques o del sector
públic de característiques semblants a les de la Fundació tenen contractats actualment per tipus
de productes similars).
Atès que els preus han estat oferts pels adjudicataris, en centres de similars característiques,
s’entén que el preu adjudicat satisfà tots els costos directes i/o indirectes, benefici industrial, de
personal, etc, que ja haurà estat calculat per l’adjudicatari. Aquest valor estimat té caràcter
orientatiu i no vinculant.

11. PREU DEL CONTRACTE
Preus unitaris, pel que fa al subministrament dels gasos medicinals
Preu a tant alçat, pel que fa al manteniment de les instal·lacions i el servei de gestió
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12. FACTURACIÓ:
Mensual, supeditat a l’aprovació per part del departament responsable. Pel que fa al servei de
manteniment i de gestió dels gasos, l’import adjudicat es facturarà en 12 quotes mensuals del mateix
import. Respecte al subministrament, aquest es facturarà mensualment segons els preus unitaris
adjudicats i en base al consum real dels gasos subministrats del període a facturar.

13. PENALITATS PER INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la FGS podrà
imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d’adjudicació d’acord amb les penalitats
previstes al PPT, i la reiteració de l’incompliment podrà produir la resolució del Contracte.
El descompte es podrà fer mitjançant abonament en la següent factura, transferència de l’import de la
penalització i/o subministrament de material per l’import de la penalització. En el cas que, l'aplicació de les
penalitats no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar, en cas d'haver-se
previst i en la part que no quedi coberta, a la garantia definitiva constituïda d'acord amb el Plec.
El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de perjudici,
perillositat i/o reiteració. Els criteris que qualifiquen els incompliments en lleus i greus es descriuen en l’apartat
6 del PPT. En cas de que l’incompliment es consideri que ha produït un perjudici molt greu a la FGS, es podrà
instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la resolució en aplicació d’allò previst en el present apartat,
l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantia en concepte d’indemnització.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la FGS per tal de proveir-se del
servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l’aplicació de penalitats. S’entén per
sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la FGS.
En la tramitació de l’expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la motivació
corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o
reiteració en cada cas.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o en la persona que delegui, que serà
adoptat a proposta del responsable del contracte.
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s’han
d’abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient per cobrir la totalitat
del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva constituïda d’acord amb la clàusula 16
del Plec, en la part que no quedi coberta.
14. ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Si per a l’execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de caràcter personal,
li serà d’aplicació el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals, comprometent-se a signar, quan així li ho requereixi la FGS, els compromisos de
protecció de dades que corresponguin.
15. OBSERVACIONS ADDICIONALS
Respecte de la solvència econòmica i financera, s’acreditarà per:


Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte 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.
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El volum mínim admissible de la mitjana del tres últims anys serà del 100% del contracte al
que es licita.
Respecte de la solvència tècnica, s’haurà d’acreditar necessàriament pels criteris descrits:


Haver efectuat un mínim de dos serveis de subministraments realitzats en els tres últims anys en
centres sanitaris, directament relacionats amb l'objecte del contracte indicant el seu import, dates
i destinatari públic o privat dels mateixos.
Per tal d’acreditar la realització dels serveis, s’haurà de presentar el corresponent certificat de
bona execució o còpia del contracte, expedits pel centre contractant.



Certificat d’autorització (o equivalent) per part de l’Agencia Española del Medicamento per la
producció i / o comercialització dels gasos objecte d’aquest contracte.

En cas que una part de la prestació de l’objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitació o autorització professional, la classificació en el
grup corresponent a aquesta especialització, en cas que s’exigís, es pot suplir pel compromís del licitador
de subcontractar l’execució d’aquesta part amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau,
classificació necessària, sempre que l’import d’aquesta no excedeixi el 50% del preu del contracte. En
aquest cas, l’acreditació del compromís del licitador es formalitzarà mitjançant declaració responsable que
haurà d’estar signada pel propi licitador i pels empresaris que el licitador es compromet a subcontractar
donant la seva conformitat.

Barcelona,

Rubèn Moragues Pastor
Director de Serveis Generals
NOTA: Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient electrònic: d’una banda, s’incorpora el document signat
electrònicament per la persona competent i, d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació
no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.

