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ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE: COMPRA D’UNA INCUBADORA DE CONTROLS BIOLÒGICS DE VAPOR PER LA
CENTRAL D’ESTERILITZACIÓ DE L’HOSPITAL COMARCAL DE MORA D’ EBRE, AIXÍ COM EL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE I EL CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU
I CORRECTIU
1. Entitat adjudicadora


Organisme: Gestió Comarcal Hospitalària S.A. (GECOHSA).



Dependència que tramita l’expedient: Àrea de licitacions i contractació de GINSA, AIE.



Obtenció de documentació i informació:





Dependència: Àrea de licitacions i contractació de GINSA, AIE.



Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. Del Dr.
Josep Laporte, 2



Localitat i codi postal: 43204 Reus



Telèfon: 977 31 22 28 / 977 31 11 28



Telefax: 977 32 36 90



Correu electrònic: sandra.rodriguez@grupsagessa.cat



Adreça del perfil de contractant: www.grupsagessa.cat

Número d’expedient: GECOHSA 34/2017

2. Objecte del contracte


Tipus: Contracte mixt de subministrament i de serveis.



Descripció: Licitació l’adquisició d’una incubadora de controls biològics de vapor, així
com la seva instal·lació, el subministrament dels fungibles associats a la utilització de la
mateixa, i posterior manteniment integral (manteniment de caràcter preventiu,
correctiu, tècnic legal i l’evolutiu i d’actualització), per la central d’esterilització de
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (en endavant HCME), ubicat al carrer Benet
Messeguer, s/n, C.P. 43740 de Móra d’Ebre.
Juntament amb la compra, es contracta el servei post-venta de manteniment de la
instal·lació que es compra.



Divisió per lots i nombre de lots: No.



Lloc d’execució: l’Hospital Comarcal de Móra, al carrer Benet Messeguer, s/n, CP 43740
de Móra d’Ebre.



Termini d’execució: El termini màxim pel lliurament i per a la instal·lació de la
incubadora de controls biològics de vapor per la central d’esterilització de l’Hospital
Comarcal de Móra serà de quinze (15) dies naturals, des de la data de formalització del
contracte o l’ofertat pel contractista en cas de millorar-lo. Un cop finalitzat el termini de
garantia de dos (2) anys ( o l’ofert pel contractista, en cas d’haver-se millorat) que es
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començarà a comptar amb l’acta de recepció amb conformitat de tota la instal·lació,
s’iniciarà el contracte de manteniment per un període de dos anys.


Admissió de pròrroga: El contracte podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts, dos
vegades per un període d’un any.



CPV: (33190000-8); (50400000-9).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació


Tramitació: Ordinària



Procediment: Obert



Criteris d’adjudicació:



Criteris objectius i avaluables a través de fórmules: 75 punts

1. Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors per la compra de la
incubadora, de la següent manera (25 punts):
puntuació licitador y = (oferta més barata x 25 / oferta licitador y)
L’oferta econòmica serà el resultat de sumar l’import de la compra de l’aparell i el
manteniment preventiu dels dos anys més les dues pròrrogues d’un any cadascuna.
S’adverteix que, els licitadors que no presentin una baixa a l’oferta de preu màxim
unitari de licitació, obtindran una puntuació 0 en aquest punt.
Seran excloses les ofertes que presentin en les seves ofertes imports superiors als
assenyalats per a cada aparell, i al manteniment.
2. Es valorarà a les ofertes econòmiques en l’apartat de subministrament de fungible
segons (35 punts):
puntuació licitador y = (oferta més barata x 35 / oferta licitador y)
S’adverteix que, els licitadors que no presentin una baixa a l’oferta de preu màxim
unitari de licitació, obtindran una puntuació 0 en aquest punt.
L’oferta econòmica serà el resultat de realitzar la mitjana de les diferents opcions de
controls biològiques presentades que puguin ser compatibles amb la incubadora les
característiques de les quals es detallen en el plec de prescripcions tècniques.

3. Es valorarà les ofertes econòmiques en l’apartat del manteniment correctiu de la
següent manera (15 punts):
puntuació licitador y = (H més barata x 15 / oferta H licitador y)

SOCIETAT
GECOHSA

Nº EXPEDIENT
ANUALITAT

Nº DOCUMENT

GECOHSA 34/2017

Anunci de licitació

on H= 2 x preu hora de manteniment correctiu+1 desplaçament
S’adverteix que, els licitadors que no presentin una baixa a l’oferta de preu màxim
unitari de licitació, obtindran una puntuació 0 en aquest punt.
El concepte H equivaldrà al cost que tindrà cada intervenció correctiva. En l’oferta
econòmica els licitadors hauran d’assenyalar el cost de l’hora d’intervenció, a la qual se
li haurà d’afegir el cost del desplaçament, que considerant la praxis del sector,
normalment va a banda.
Per al càlcul de la puntuació d’aquest apartat, el preu hora de manteniment correctiu
que proposin els oferents es multiplicarà per 2, considerant que normalment les
actuacions s’acostumen a resoldre amb dues hores. La multiplicació per 2 permet
corregir incongruències com per exemple:
Oferta A
Preu hora 30
Desplaçament 30
Oferta B
Preu hora 20
Desplaçament 45
Si apliquéssim H= PH+D sortiria
HA=60
HB=65
En aquest cas l'oferta més econòmica és A
Si fem H=2xPH+D sortiria:
HA=90
HB=85
En aquest cas l'oferta més econòmica és B.
Vist que es considera que la mitjana d'actuació són 2 hores, cal primar un plantejament
de preu hora més econòmic front el desplaçament, la qual cosa queda corregida amb la
fórmula que es proposa.


Criteris d’apreciació tècnica: 25 punts



Característiques dels aparells a subministrar (fins a 20 punts)
La valoració dels criteris subjectius i avaluables mitjançant un judici de valor es
realitzarà atorgant la màxima puntuació valorant en conjunt els aspectes proposats.
Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques
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establertes en la relació de material sol·licitat i la documentació tècnica presentada
per les empreses licitadores. En primer lloc es valorarà el compliment dels
requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una
proposició no acompleixi aquests requeriments quedarà desestimada.
Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser
valorades, essent la distribució de la puntuació d'aquest criteri la següent. La
puntuació màxima d'aquest criteri serà de 20 punts sobre 100 d’acord amb el
compliment dels requeriments demanats en la descripció tècnica del producte
(característiques funcionals i tecnologia), que es distribuiran de la manera següent:
Característiques funcionals i tecnològiques de l’equip: Fins a 15 punts.
Nombre d’allotjaments d’ incubació i lectura: Fins a 5 punts.


Servei de manteniment de l’aparell : Millores en la cobertura del servei post venda
(5 punts)

Es valorarà que el manteniment preventiu objecte del contracte incorpori el canvi
de peces que, amb motiu del desgast per l’ús, sigui necessari canviar, i que no
estiguin incorporades en el manteniment preventiu ordinari objecte del contracte.
En aquest apartat, es valorarà el tipus de peces que es prevegi substituir.
S’adverteix als licitadors que durant el període de garantia, si la reparació supera
les 48 hores, caldrà facilitar un equip de substitució; no donar compliment a aquest
requeriment serà causa de penalització. La penalització consistirà en la
indemnització dels costos que suposi per a GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA
la disponibilitat d’aquest aparell substitutiu a causa de l’incompliment del
contractista.
4. Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte ascendeix a 14.360 € (IVA exclòs) segons el següent detall:





Compra del aparell: 2.000,00 € (IVA exclòs).
Subministrament de fungible durant 4 anys de contracte: 6200€ (IVA exclòs)
Subministrament de fungible en cas de pròrroga, 2 anualitat: 3.100€ (IVA exclòs)
Modificacions subministrament de fungible (30% del total de contracte): 1860€ (IVA
exclòs)
 Manteniment durant dos (2) anys: 280 € (IVA exclòs).
 Manteniment en cas de pròrroga, 2 anualitat: 280 € (IVA exclòs).
 Modificacions previstes:
o Compra d’elements: 400 € (IVA exclòs).
o Intervencions de manteniment correctiu: 240 € (IVA exclòs).
Els imports previstos pel subministrament de material fungible (controls biològics) són
previsions en tant que només meritaran en el supòsit que es produeixi la seva comanda
pertinent. El subministrament de fungible es farà amb petició expressa de GESTIÓ COMARCAL
HOSPITALÀRIA, SA.

SOCIETAT
GECOHSA

Nº EXPEDIENT
ANUALITAT

Nº DOCUMENT

GECOHSA 34/2017

Anunci de licitació

Els imports previstos pels manteniments correctius i la compra d’elements són previsions en
tant que només meritaran en el supòsit que es produeixi una averia o millora de l’equip que els
requereixi. Aquestes actuacions sempre es faran amb petició expressa de GESTIÓ COMARCAL
HOSPITALÀRIA, SA.
Atenent al fet que es contracta el manteniment preventiu, es contempla incorporar les
reparacions (enteses com actuacions de manteniment correctiu) que s’hagin de realitzar per a
la correcció de qualsevol anomalia i defecte que pugui afectar als aparells.
Es demanarà als licitadors que a les seves ofertes assenyalin el preu dels recanvis i consumibles
més usuals, així com els preus de les tarifes corresponents a l’any en curs, referits als costos de
les intervencions de manteniment correctiu (cost hora operari, desplaçaments...).
Per a aquests casos, la compra d’elements i recanvis no inclosos en el contracte de manteniment
preventiu no serà superior al 20% de l’import de compra dels aparells.
I els costos de les intervencions de manteniment correctiu no inclosos en el manteniment
preventiu no seran superior al 30% de l’import total per als 4 anys màxims de vigència del
contracte de manteniment.

5. Pressupost base de licitació: Pressupost i modificacions.



Per l'adquisició dels equips
Pressupost: Incubadora: 2000.- €, sense IVA.
Modificacions: No es preveuen.
Revisió de preus: No es contemplen



Per al contracte de subministrament de material fungible

Pressupost anual: 1550 € anuals, sense IVA.
Consum previst de 500 controls biològics anuals. Preu unitari 3.10€
Modificacions durant vigència contracte: 30% de modificació degut a possibilitat
d’increment d’activitat quirúrgica o d’exigències de control de qualitat del procés.
Revisió de preus: No es contemplen
6. Garanties exigides: No
7. Requisits específics del contractista:
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Classificació: No és exigible



Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
o

Solvència econòmica i financera:

Es podrà acreditar mitjançant l’aportació dels comptes anuals del darrer exercici
comptable tancat, presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials
podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.
També caldrà presentar declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre
el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a la fi 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, en la mesura en què es disposi de les
referències d'aquest volum de negocis.
De la documentació aportada caldrà deduir capacitat de l’empresa per fer front als
seus compromisos; aquesta es podrà contrastar mitjançant l’aplicació de la ràtio de
solvència següent:
Solvència total = actiu total / passiu exigible
La solvència total de l’empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues
magnituds: actiu total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig
i curt termini). Si el valor de ràtio és superior a la unitat, vol dir que l’actiu de
l’empresa és superior al seu passiu exigible, i es podrà considerar que els deutes de
l’empresa estan suficientment garantits pels seus béns.
També caldrà poder deduir que no s’incorre en la situació que contempla l’article
363.1.d) del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de societats de capital, com a causa de dissolució per pèrdues que
deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a
menys que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no
sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.
o

Solvència tècnica i professional:

Respecte de la compra, caldrà acreditar una relació dels principals subministraments
realitzats en els últims cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o
privat, d’aquests. Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica els
aparells relacionats amb l’objecte del contracte (incubadora de controls biològics de
vapor) i que estiguin acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari
sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca
aquest últim certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que presentin
certificats de bona execució, amb un mínim de 2 certificats, que acreditin en el seu
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conjunt un import mínim equivalent al pressupost de licitació dels articles ofertats
en l’any de major execució.
Respecte del servei de manteniment, també caldrà acreditar una relació dels
principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui import,
dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Només es tindran en compte per
acreditar la solvència tècnica els serveis relacionats amb l’objecte del contracte
(manteniment de incubadora de controls biològics de vapor) i que estiguin acreditats
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari.
Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que presentin
certificats de bona execució, amb un mínim de 2 certificats, que acreditin en el seu
conjunt un import mínim equivalent al pressupost de licitació dels articles ofertats
en l’any de major execució.
Així mateix:
Caldrà que aportin Certificats o declaració de conformitats dels productes ofertats a
la Directiva de Productes Sanitaris 93/42/EEC, quan correspongui.
Per al supòsit en què el manteniment NO sigui realitzat per persona física o jurídica
ni funcional ni patrimonialment dependent del subministrador de la incubadora de
controls biològics de vapor, s’admetrà la possibilitat de la integració de la solvència
amb mitjans externs de l’article 63 del TRLCSP, amb el benentès que l’adjudicatari
únic del contracte ho serà el subministrador de la instal·lació de la incubadora de
controls biològics de vapor. En aquest cas, el subministrador de la incubadora de
controls biològics de vapor es pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre
que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquells
mitjans. En aquest cas, caldrà demostrar que el responsable de proporcionar el
manteniment assumeix l’obligació de realitzar aquesta prestació. La no acreditació
d’aquest extrem serà causa d’exclusió. Així mateix, caldrà acreditar que les persones
i/o entitats encarregades de l'assistència tècnica de l'equipament mèdic han de
comptar amb els locals, instal·lacions, eines i equips de treball necessaris per al
correcte acompliment de les seves tasques en condicions que garanteixin la qualitat,
la seguretat i el compliment de la normativa vigent. L’entitat responsable de
proporcionar el manteniment encarregarà aquestes tasques a personal que hagi
estat prèviament qualificat. La qualificació del personal s'adquireix a través d'una
titulació acadèmica o formació reglada específiques i amb experiència professional
pràctica documentada en el manteniment del tipus de productes que es tracti. Caldrà
acreditar que el personal encarregat de realitzar les activitats de manteniment ha
rebut la corresponent formació teòrica i pràctica específica d'acord amb el grau de
complexitat tècnica associada a l’aparell, les especificacions tècniques del mateix i
les operacions específiques a realitzar. La no acreditació de l’anterior serà causa
d’exclusió.
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8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:


Data límit de presentació: 24 de novembre del 2017. L’horari del registre d’entrada,
coincident amb el de Secretaria, serà de dilluns a dijous, de 9h a 14:30h / i de 15:30h a 18h;
i divendres de 9h a 14:30h.
Fora d’aquest horari no serà admesa cap proposició.



Modalitat de presentació: D’acord amb les formes previstes per la legislació aplicable
en matèria de contractació del sector públic. Presencial. Les proposicions també es
podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la
data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar el mateix dia a
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de
correu electrònic assenyalada en aquest apartat



Lloc de presentació:
a. Dependència: Les proposicions es presentaran en el Registre de l’entitat
contractant, ubicat al centre sanitari HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE
REUS, AVINGUDA DEL DR. JOSEP LAPORTE, 2, CP 43204, DE REUS (TARRAGONA);
ADREÇAR-SE A LES OFICINES DE GINSA, AIE, i entrar per registre la documentació
de l’oferta, amb destí Assessoria Jurídica / Unitat de Contractació (a l’atenció
Sandra Rodriguez). L’horari del registre d’entrada, coincident amb el de Secretaria,
serà de dilluns a dijous, de 9h a 14:30h / i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a
14:30hFora d’aquest horari no serà admesa cap proposició. Posar referència
GECOHSA 34/2017.
b. Domicili: Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2
c. Localitat i Codi Postal: 43204 Reus
d. Adreça electrònica: sandra.rodriguez@grupsagessa.cat
e. Admissió de variants: No s'autoritza la presentació de variants o alternatives per
part dels licitadors, ni són susceptibles de modificació les condicions
econòmiques ni administratives del plec de condicions, de manera diferent a
l’assenyalat en aquests documents



Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Les proposicions
presentades tenen caràcter ferm i han de mantenir-se 2 mesos un cop adjudicat el
contracte

9. Obertura d’ofertes:


Data i hora: L'obertura dels sobres B i C es realitzarà en acte públic el dia que s’assenyali
en anunci al perfil de contractant (www.grupsagessa.cat).



Adreça: Seu de l’entitat contractant ( Gestió Comarcal Hospitalària S.A.)



Localitat: Móra d’Ebre.

10. Despeses de publicitat: No n’hi ha

