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Expedient CSC F 1/19
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 al SDA són els següents:
CONSORCI SANITARI DEL MARESME
GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALL, SAM
CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMOS
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ
GESTIO SANITARIA I ASSITENCIAL DE TORTOSA, SAM
HOSPITAL DE CAMPDEVANOL
HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ
HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL
HOSPITAL DE SANT CELONI
HOSPITAL D'OLOT I LA GARROTXA
CONSORCI SANITARI INTEGRAL
HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA
PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, SA (ABS LA ROCA DEL VALLÈS)
CSC VITAE, SAU (CENTRE INTEGRAL DE SALUT COTXERES)
CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A
CSC ATENCIÓ SOCIAL, SLU (CONSORCI SOCIOSANITARI FREDERICA MOTNSENY)
FUNDACIÓ HOSPITAL DE GRANOLLERS
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM
GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA
CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENENDÈS
CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM
També podran formalitzar contractes derivats de l’acord marc (prèvia adhesió formal al mateix), les
entitats següents:
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDA
CONSORCI SANITARI DEL GARRAF
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Als contractes específics d’aquelles fundacions que no són poder adjudicador o aquelles entitats que no
formen part del sector públic no els resultaran d’aplicació les normes de la LCSP, de manera que els
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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
a)

Objecte del SDA
Descripció de l’objecte: medicaments exclusius amb l’abast indicat a la clàusules primera del plec
de clàusules administratives.
b) CPV: 33.60.00.00-6
c) Categories de productes del SDA: SI
NO X
d) Categories: No hi ha categories
e) Les sol·licituds de participació es podran presentar a diferent categories: No aplica
3
a)
b)
c)

Vigència del SDA
Període: 2 anys
Possibilitat de pròrroga: SI
Termini màxim de pròrroga: 1 any + 1 any
La pròrroga és opcional per a l’ens contractant i obligatòria per l’empresa.

4
a)
b)

Forma d’adjudicació del SDA
Tramitació: Ordinària.
Procediment: restringit amb les especialitats que s’estableixen als articles 224 i 225 de la LCSP
(procediment harmonitzat).

5
a)
b)

Dades econòmiques
Valor estimat del SDA: 100.000.000 euros sense IVA
A efectes de calcular el valor estimat del SDA s’han tingut en compte els imports següents:
Quantitat i naturalesa estimada de les compres a realitzar en els contractes específics:
2.000.000 unitats de tractaments anuals
Anualitat: 2019-2022

c)

6
Obtenció de documentació per a les sol.licituds de participació en el SDA
a) Pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=consorci+de+sal
ut+&reqCode=viewDetail&idCap=8885209&
7

Documentació a presentar en la sol.licitud de participació en el SDA
Número de sobres a presentar: 1
SOBRE ÚNIC: 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:
-

8

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

Criteris de selecció/solvència (documentació a aportar en el sobre únic de la sol·licitud de
participació, segons l’especificat a la clàusula ONZENA del Plec de Clàusules Administratives)
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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 1% del valor estimat del SDA.
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 candidats 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 1% del valor estimat del SDA ..
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.
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.
9
a)
b)

10

Presentació de les primeres sol.licituds de participació en el SDA
Període: Segons s’especifica a l’anunci de licitació i al Perfil del Contractant del CSC a la
Plataforma de Contractació de la Generalitat
Lloc de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena del Plec
de Clàusules Administratives
Mesa de Contractació del SDA

President: Sr. Carlos Dominguez, Coordinador tècnic de producte 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, o persona en
qui delegui.
Vocal: Sra. Araceli Moratalla, Coordinadora de procediment de la central de contractació i tècnica de
procés del CSC, o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Virginia Campo, Administrativa del SACAC del CSC, o persona en qui delegui
11 Criteris d’adjudicació dels contractes específics
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Oferta econòmica ................................................................ Es valorarà com a màxim fins a 100 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la proporció directa inversa
que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica
x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant
y= puntuació màxima de l’apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa

12 Vigència dels contractes específics
a) Vigència inicial dels contractes específics: la que consti a la invitació de cada contracte
específic
b) Possibilitat de pròrroga dels contractes específics: el que consti a la invitació de cada
contracte específic
13 Adjudicació dels contractes específics
a) Licitació contractes específics conjunta: SI
Centres adherits a la licitació conjunta dels contractes específics:
TOTS els adherits al SDA excepte que en alguna licitació d’un contracte específic no indiquin consums.
b) Nombre d’adjudicataris a convidar a la licitació dels contractes específics:
Atès que els medicaments proporcionats per cada empresa estan protegits per drets de comercialització
en exclusiva, només es convidarà a presentar oferta a cada contracte específic a l’empresa que acrediti
els drets d’exclusiva respecte el medicament que constitueix l’objecte del contracte.
Habitualment es tramitaran licitacions de contractes específics per empresa en el quals cada
medicament constituirà un lot.
c) Mitjans d’enviament de la invitació: Sobre digital
d) Documentació a presentar: L’especificada a la invitació
e) Presentació de mostres: Segons consti a la invitació

14 Termini mínim de garantia
1 any
Es obligatori definir un termini de garantia Sí
15 Per a més informació o aclariments
Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
Domicili: Avda. Tibidabo, 21
Localitat i Codi Postal: Barcelona 08022
Telèfon: 93 253 18 22
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CONSULTES
Per qualsevol qüestió : Sra. Araceli Moratalla (amoratalla@consorci.org)
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