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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
1.

Objecte complet del contracte
Subministrament de quatre equips de radiologia digital directa amb doble detector,
suspensió de sostre i bucky mural amb telemetria i adequació d’espais amb destinació als
centres IDI Girona - Hospital Santa Caterina, IDI Tarragona - CAP Sant Pere i IDI Terres de
l’Ebre - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

2.

Elecció del procediment
Procediment obert subjecte a tramitació harmonitzada.

3.

Vigència del contracte
Període de 7 mesos des de la formalització del contracte per realitzar obres d’adequació i
instal·lació de les quatre sales de radiologia.

4.

Classificació que s’exigeix als participants i justificació
No s’exigeix classificació als participants.

5.

Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació
Atesa la naturalesa del subministrament que constitueixen l’objecte del contracte i el seu
valor estimat, els requisits de solvència que s'han considerat més adients i ajustats a la
legalitat i al principi de proporcionalitat són els següents:
De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència
econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà pel mitja següent:
Solvència econòmica i financera i tècnica
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 valor anual mig del contracte de cada un dels lots als
quals les empreses concorrin.
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.
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Solvència tècnica:
Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica necessàriament pels mitjans següents:


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 70% del valor estimat del
contracte, de cada un dels lots als quals les empreses concorrin.

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, si no
n’hi ha, 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.
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.

6. Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
Atesa la naturalesa dels subministrament que constitueixen l’objecte del contracte, i donat que es
tracta d’un procediment obert, els criteris d’adjudicació que s’han considerat més adients i la
documentació a presentar són els següents:
A) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 100
punts cada lot
Per a cada lot s’aplicaran els mateixos criteris especificats segons el següent detall:
Característiques
A1. Preu
A2. Extensió garantia
A3. Característiques mínimes valorables i especificacions de la sala
A4. Servei Tècnic

A continuació es justifiquen els criteris valorables:

Puntuació màxima
45
5
42
8
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A.1) Preu: (màxim 45 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’IDI en cas de ser adjudicat,
d’acord amb l’oferta econòmica presentada pel licitador (llevat l’IVA).
Es valorarà amb la màxima puntuació (45 punts) l’oferta econòmica total més favorable, aplicant a
les restants ofertes la puntuació que de forma inversament proporcional resulti, d’acord amb la
següent fórmula:

𝑃𝑥 = (𝑂𝑒 ∗ 45)/𝑂𝑥

On:
Px: Puntuació oferta econòmica valorada
Oe: Preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox: Preu oferta valorada (sense IVA)
A.2) Extensió de garantia: (màxim 5 punts)
• Extensió del termini de garantia (màxim 5 punts)
Per cada any addicional, 1 punt, fins a un màxim de 5 punts.
A.3) Característiques mínimes, valorables i especificacions de la sala (màxim 42 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la dada (si
existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex” s’atorgaran 0 punts a l’oferta en l’apartat
en qüestió.
Nota: en la columna "criteri" s'indica la puntuació de l’apartat, en la columna "dada",
l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació
exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques
tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri
avaluació
42
4
4
9

Definició i configuració

GRUP 1. GENERADOR DE RAIGS X
Potencia del generador > 65 kW.
GRUP 2. CONJUNT SUSPENSIÓ DE SOSTRE/TUB RAIGS X- COL·LIMADOR

1

Desplaçament longitudinal igual o > 290 cm.

1

Desplaçament transversal igual o > 190 cm.

1

Desplaçament vertical (motoritzat) igual o > 165 cm.

1

Doble focus amb mida nominal no superior a 0,6 mm i 1,2 mm respectivament.

1

Capacitat calorífica de l’ànode igual o superior a 300.000 HU.
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1

Capacitat calorífica ànode/cuirassa igual o superior a 1.800.000 HU.

1

Dissipació calorífica de l’ànode > 60K HU/min.

1

Dissipació calorífica ànode/cuirassa > 100K HU/min.

1

Pantalla tàctil amb informació del nom del pacient, així com la possibilitat de
canviar els paràmetres d’adquisició (kV, mAs, etc.) per l’usuari.

4

GRUP 3. TAULA DE PACIENT

1

Taula amb tauler flotant (8 direccions).

0,5

Pes màxim del pacient > 230 kg.

0,5

Cobertura longitudinal del pacient sense necessitat de moure’l > 180 cm.

0,5

Desplaçament longitudinal del detector a la taula > 56 cm.

0,5

Major alçada variable de < 56 cm a > 80 cm. *

1

Incorporació de sistemes de seguretat.

6

GRUP 4. SUPORT VERTICAL AMB BUCKY MURAL

2

Adquisició de les telemetries amb la incorporació d'un estatiu per fer columnes
totals i membres inferiors.

1

Menor temps de reconstrucció de la imatge telemètrica.

1

Màxima alçada del centre del detector > 175 cm.

1

Mínima alçada del centre del detector a terra < 39 cm.

1

Desplaçament vertical igual o > 145 cm.

10

*

*
*

GRUP 5. DETECTOR DIGITAL

1

Centellejador de iodur de cesi

2

Mida del píxel igual o < a 200 micres, es valorarà la mida més petita. *

0,5

DQE % a 0 lp segon RQAS, es valorarà el millor valor percentual.

0,5

Millor grau de protecció IP.

1

Major mida detector fix > 40 x 40 cm.

1

Profunditat d’imatge d’adquisició > 12 bits.

1

Matriu activa > 2000 x 2000.

1

Vida mitjana estimada del detector > 8 anys.

1

Possibilitat de detectors amb tecnologia propietària del licitador.

1

Possibilitat de Memòria d’Imatges en el Detector.

9

*

*

GRUP 6. CONSOLA D’ADQUISICIÓ

3

Eines de realçament d’imatge i reducció d’artefactes.

3

Certificat d’implementació periòdica d’actualitzacions de les versions
del software durant la vida útil de l’equip, en un termini no superior a 4
setmanes des de la publicació, per a la seva instal·lació.

3

Indicador global de qualitat, software, llicència i/o aplicatiu que permeti el
registre de l’indici de taxa de rebuig d’imatges.

La valoració és directa SI/NO. Si disposa de la característica, es valorarà amb la puntuació
descrita en cada ítem a valorar, si no la disposa, es puntuarà amb un 0.
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Les característiques que tenen * seran valorades proporcionalment. Es donarà major puntuació a la
millor característica i proporcionalment les altres. A continuació es descriu la fórmula:
P=

Pm ∗ Dm
𝐷𝑜

P= Puntuació
Pm= Puntuació màxima de cada característica
Dm= Dada màxima o mínima de característica segon el criteri establert
Do= Dada oferta
A.4) Servei Tècnic (màxim 8 punts)
A continuació s’adjunten les característiques valorables. Hi hauran de completar-se amb la dada (si
existeix) i la pàgina de l'oferta on estigui documentat aquest compliment.
Si no figura correctament completada la columna “Índex”, s’atorgaran 0 punts a l’oferta en l’apartat
en qüestió.
Nota: en la columna "criteri" s'indica la puntuació màxima de l’apartat, en la columna
"dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la
ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les
característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de
manteniment.
Criteri
avaluació

Definició i configuració
GRUP 7. SERVEI TÈCNIC

8
2

2

Servei postvenda i manteniment
Perfil professional, qualificació del personal del servei tècnic.
Dos o més enginyers amb dedicació > 50% del temps de treball a donar servei tècnic
a equips de radiologia, 1,25 punts.
Un enginyer i un o més tècnics amb FPII o equivalent amb dedicació > 50% de treball
a donar servei tècnic a equips de radiologia, 0,5 punts.
Dos o més tècnics amb FPII o equivalent amb dedicació > 50% del temps de treball a
donar servei tècnic a equips de radiologia, 0,25 punts.
Formació tècnica en radiologia de l’equip tècnic (historial de cursos tècnics; els licitadors
hauran d’adjuntar certificació per a la seva acreditació i valoració).
Un o més tècnics amb formació especifica en l’equip, objecte de l’oferta tècnica del
concurs, 1,25 punts.
Un o més tècnics amb formació en equips de radiologia digital directa, 0,5 punts.

2

Un o més tècnics amb formació en equips de radiologia convencional analògica, 0,25
punts.
Nombre de tècnics amb dedicació > 50% del temps de treball a donar servei tècnic a
equips només de radiologia.
Tres tècnics o més, 1,25 punts.
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Dos tècnics, 0,5 punts.
Un tècnic, 0,25 punts.
0,50

Suport tècnic, especialista en radiologia i amb dedicació del 100% del temps de
treball a donar suport telefònic i/o sobre el terreny.

0,50

Sistema de diagnòstic remot amb suport tècnic en línia i via internet.

0,50

Sistema de registre d’incidències i traçabilitat del servei tècnic via GMAO.

0,25

Garantia de temps d’utilització de l’equip > 90%/any durant el termini de garantia i
extensió de garantia.

0,25

Garantia de disponibilitat de recanvis < 24 hores hàbils.

La valoració és directa SI/NO. Si disposa de la característica, es valorarà amb la puntuació descrita en
cada ítem a valorar; en cas contrari, s’atorgaran 0 punts a l’apartat objecte de valoració.
7.

Pressupost base de licitació

L’import total de l’oferta, segons els termes relacionats en el plec de condicions i per la durada del
contracte, no podrà ser superior a 1.060.000,00 euros sense IVA (total amb IVA: 1.282.600,00 euros).
Desglossament per costos
Equipaments

Adequació
d’espais-obres

TOTAL

660.000,00 €

400.000,00 €

1.060.000,00 €

El preu del contracte s’ha obtingut d’acord amb el que s’estableix al II “Convenio colectivo
estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (codi del conveni
número 08000765011994), Resolució de la Dirección General de Empleo de 7 de juny de
2017 (B.O.E. número 145, de 19 de agosto de 2017)”, així com les taules salarials per l’any
2018 del conveni del Metall de Barcelona, segons l’acord signat el 22 d’octubre de 2018, i
amb la determinació de dies laborables i el nombre d’hores, tenint en compte els següents
costos salarials:
Sou base mensual Pagues extraordinàries Sou total anual
Operari (Grup 7)
8.

1.511,08 €

1.511,08 €

21.155,05 €

Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent-hi
els costos laborals, si existissin:
LOT 1: IDI GIRONA:
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais-obres: 70.000 euros sense IVA
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LOT2: IDI TARRAGONA:
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais-obres: 120.000 euros sense IVA
LOT 3: IDI TERRES DE L’EBRE:
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais-obres: 100.000 euros sense IVA
LOT 4: IDI TERRES DE L’EBRE
Equipaments: 165.000,00 euros sense IVA
Adequació d’espais-obres: 110.000 euros sense IVA
9.

Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del
contracte
Renovació tecnològica a causa de l’antiguitat, obsolescència i múltiples avaries contínues de
l’equipament, les quals impacten negativament en els estàndards de qualitat de la nostra
institució i en el servei assistencial donat als nostres usuaris.
Aquesta renovació tecnològica millorarà la qualitat del servei, ja que es disposa de personal
especialitzat i disponible per l’equipament. L’ús de noves tecnologies, reduirà el nombre
d’incidències i optimitzarà notablement la càrrega assistencial.
S’adjunta l’informe de necessitats com Annex I

10.

Decisió de dividir en lots l’objecte del contracte amb la seva justificació
A causa de la diferenciació dels territoris IDI i de les característiques de cada servei, és
adequat la lotització de l’objecte del contracte. A continuació s’especifiquen els quatre lots:
LOT 1: IDI GIRONA, Hospital Santa Caterina
LOT 2: IDI TARRAGONA, Cap Sant Pere de Reus
LOT 3: IDI TERRES DE L’EBRE, Hospital Verge de la Cinta, Sala RX d’urgències
LOT 4: IDI TERRES DE L’EBRE-Hospital Verge de la Cinta-Sala RX Ambulatòria i adequació de
zona de recovery
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ANNEX I – INFORME DE NECESSITATS
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