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Ref. 0066/5 RESOLUCIÓ DE DUBTES

DOCUMENT: RESOLUCIÓ DE DUBTES 3
ASSUMPTE: ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE CUSTOM PACKS DE
CATARACTES I PACKS DE VITRECTOMIA, TRAMITAT PER GESTIÓ INTEGRAL SANITÁRIA
ASSISTENCIAL, AIE, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÁMIT ORDINARI
PREGUNTA: Voldria saber a que es refereix últim punt del quadre característiques:
Criteris d’ adjudicació a valorar en els procediments corresponents als contractes
derivats (20 punts), criteri avaluable de forma automàtica que es concreta de la
següent manera:
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tom454,
1283,
folifoli
211,
T-14557,

Oferta econòmica final 20 punts
*Oferta econòmica final presentada per cada licitador en la licitació del contracte
derivat haurà de ser igual o inferior a l’ oferta presentada per aquell mateix licitador en
l’ acord marc”

RESPOSTA: A continuació:
Transcrivim de manera literal la clàusula trenta-setena de l’Acord Marc:
”L’adjudicació del present Acord Marc únicament comporta l’expectativa de selecció de
les empreses que podran ser adjudicatàries dels diferents contractes de
subministraments derivats del mateix, i per tant, i un cop adjudicat l’Acord Marc relatiu
al subministrament que es relaciona a l’apartat 2 del quadre de característiques
específiques i signats els corresponents documents contractuals de l’Acord Marc amb
GINSA, AIE, les entitats destinatàries podran procedir a adquirir els articles que els fossin
necessaris, mitjançant la licitació a la qual es refereix l’article 9.3 del TRLCSP, seguint el
procediment que es detalla en aquesta clàusula.
Les empreses adjudicatàries de l'Acord Marc, pel fet d'haver-lo formalitzat, s'obliguen a
presentar oferta en les licitacions derivades, en virtut del què disposa l'article 198.4 del
TRLCSP, la qual haurà de mantenir o millorar el preu al que li ha estat adjudicat l'Acord
Marc i mantenir o millorar la resta de condicions ofertades al mateix.
Així mateix, aquestes empreses també s'obliguen, en cas de resultar adjudicatàries dels
contractes derivats, a subministrar a totes les entitats destinatàries els articles
adjudicats complint amb els termes i condicions de la seva oferta presentada.”

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: donar una assistència sanitària excel·lent basada en
el compromís dels nostres professionals en la continuïtat assistencial, la
millora contínua i l’eficiència, i mantenir una posició capdavantera en el
territori a través de la docència, la innovació i la recerca.
1/2

Aquestes empreses, pel fet d'haver formalitzat l'Acord Marc amb GINSA, AIE, tenen dret
a ser consultades en les licitacions conjuntes per a l'adjudicació dels contractes derivats,
en els termes de l'article 198.4 del TRLCSP.

Reus, 16 de maig de 2017
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