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1 ANTECEDENTS 

 

L’Institut Català de la Salut (ICS) és una empresa pública que presta, a la Regió Sanitària de Girona, a 
través de la delegació territorial, serveis d’atenció especialitzada i atenció primària i que gestiona, entre 
d’altres equipaments, l’Hospital Universitari Josep Trueta i 26 equips d’Atenció Primària. 

L’ Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i 
social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament 
de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona serveis 
d’atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així 
com atenció primària. Gestiona l’Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del 
Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià. 

En data 19/03/2015 es va revisar el Conveni entre l’ICS Girona i l’IAS, relatiu al signat l’11 de juliol del 
2007 l’ICS Girona i l’IAS, per la provisió de proves analítiques sota l’empara del conveni marc de 
col·laboració del 20 de gener del 2006.  

L’actual laboratori clínic regional de Girona està constituït per un laboratori central situat a l’hospital 
Universitari Dr. Josep Trueta i un laboratori de resposta ràpida a l’hospital Santa Caterina i a l’hospital de 
Campdevànol. El laboratori presta els seus serveis a aquests dos hospitals, a l’assistència primària de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), així com a les àrees bàsiques 
que depenen de l’hospital de Campdevànol. A més, és el laboratori de referència de la regió sanitària de 
Girona, per tant estem parlant del laboratori d’àmbit territorial de Girona. 

Després de la unificació de la gerència territorial de l’ICS a Girona i la de l’IAS, les dues institucions 
estructuren tota una sèrie d’aliances estratègiques per incrementar l’eficiència i la qualitat dels serveis 
sanitaris proveïts. El disseny i la construcció d’una infraestructura comuna per allotjar els serveis de 
laboratori clínic de la regió sanitària és un pas més en aquesta aliança per l’optimització en la provisió de 
serveis sanitaris. Amb aquest projecte, s’aprofiten els espais de reserva i les potencialitats del parc 
hospitalari Martí i Julià per allotjar serveis sanitaris i per altra, es deixen, a l’Hospital Universitari Josep 
Trueta espais lliures per la descompressió d’altres serveis vitals per l’activitat sanitària.  

El nou laboratori regional de la província de Girona s’ubica al recinte del Parc Hospitalari Martí Julià, a 
l’edifici Sociosanitari i ocupa els espais lliures a la planta soterrani del mateix, i en concret la pastilla que 
s’ubica sota de la unitat d’hospitalització S-1 amb una superfície de 1.500 m2 i està qualificat com 
equipaments sanitaris pel Pla Especial d’Ordenació Urbanística i Protecció del Patrimoni de l’illa 
d’equipaments sanitaris de Salt (Girona). 
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2   OBJECTE 

L'objecte del present expedient és la necessitat d’equipar el nou laboratori regional amb el llistat 
d’equipaments que es detallen a continuació. Aquesta contractació consta d’una pluralitat d’objectes 
independents, tal i com es pot veure en el conjunt de productes descrits. Es tracta de diverses 
contractacions individuals, amb diferents requisits tècnics i diferents criteris de valoració, agrupades en un 
únic expedient amb l’únic denominador comú consistent en que van destinats al mateix centre. En aquest 
sentit, els productes integrants d’aquest expedient s’han distribuït en lots per tal de facilitar-ne la identificació 
a la pluralitat i diversitat de possibles licitadors: 

 

Núm. Lot Descripció de l’equipament / material 

1 Cabines de seguretat biológica (2 uds.)  

2 
Congeladors verticals (2 uds.) Combis (4 uds.) Neveres de sobretaula (12 
uds.) Neveres verticals (6 uds.)  

3 Microscopis (8 uds.) 

4 Centrífugues (5 uds.) 

5 Estufes de cultiu (3 uds.) Estufes de cultiu amb Co2 (2 uds.) 

6 Autoclau de vapor (1 ud.) 

7 Rentavaixelles (1 ud.) 

8 Mobiliari específic de laboratori 

9 Mobiliari auxiliar 

10 Vitrines d’aspiració de gasos (3uds.) (Instal·lació extracció de 4 uds en total) 
 

 

S’adjunta en Annex 1 el plànol del laboratori objecte del contracte. 

Les ofertes que presentin els licitadors hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posta en 
marxa dels diferents equipaments oferts. També cal tenir molt present que les Instal·lacions per a la posta 
en marxa dels equips subministrats s’han d’executar en una àrea hospitalària en funcionament i, per aquest 
fet, cal tenir la màxima seguretat per evitar riscos i inconvenients als usuaris. 

L’ incompliment de les condicions del subministrament i posta en marxa segons els termes del present 
plec tècnic comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons l’article 212.4 del 



 

                                         5 

Parc Hospitalari Martí i Julià 
Infraestructures i manteniment 
 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
T. 972 189 000 / F. 972 182 605 
www.ias.cat 

TRLCSP (Text Refós de la Llei de Concursos del sector públic) i allò que s’estipula al plec de clàusules 
administratives de la present licitació. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació 
d’aquesta licitació i altres que se’n derivin de la proposta tècnica i econòmica del licitador es consideraran 
faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d’acord amb els tràmits 
establerts en l’apartat 8 de l’article 212.  

 

 

2.1 ALTRES 

Seran a compte de l’adjudicatari l’assessorament tècnic, la redacció d’informes, projectes menors, 
pressupostos d’instal·lació i muntatge, legalització de la seva instal·lació, taxes legals i de registre etc. 
Derivades de la instal·lació dels equips oferts. 

Totes les modificacions fetes en les instal·lacions i estructura quedaran perfectament documentades i es 
procedirà a la modificació dels plànols, croquis, etc. corresponents. Tanmateix, s’adjuntarà tota la 
documentació que justifiqui la seva correcta legalització. 

L’adjudicatari estarà obligar a presentar tota la documentació prescrita en referència a la normativa de 
seguretat i salut i tota aquella que necessària per complimentar els requeriments del servei de prevenció de 
l’IAS i els condicionants de la prevenció de riscos laborals. L’empresa adjudicatària garantirà a tots els 
operaris de muntatge (propis o subcontractats) tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant a complir 
tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos 
Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment motiu de resolució del 
contracte, en virtut del que es contempla en el punt 3 de l’article 24 de la llei esmentada. 

En compliment específic de l’article 24 de la Llei 31/1995 de “Coordinació d’Activitats Empresarials” 
caldrà fer seguiment al procediment intern que el IAS i el servei de Prevenció té establert per al 
subministrament i instal·lació dels equips oferts. 

Respecte als diferents plans d’autoprotecció de l’IAS, l’empresa contractada s’haurà d’implicar i participar 
en la mida que indiqui el pla corresponent i el Manual general d’autoprotecció del IAS, per garantir la pròpia 
seguretat i la dels altres persones que puguin romandre en el IAS; així com per preservar l’ integritat dels 
bens i patrimoni del centre.  

En el cas de que a l’IAS se l’imposés alguna sanció per part de l’autoritat competent, com conseqüència  
de l’incompliment de mesures preventives per part del personal de l’empresa adjudicatària, l’IAS repercutirà 
i deduirà aquestes quantitats  de les factures que hagi de abonar a l’empresa contractada 

L’empresa adjudicatària disposarà en tot moment de la documentació legal, permisos, llicències, 
acreditacions, titulacions, etc. obligatoris segons la legislació vigent per al desenvolupament de la seva 
activitat. 

L’ utillatge, equips, maquinària, etc. que utilitzi l’empresa adjudicatària per la instal·lació dels equips  
hauran de complir la normativa vigent. 
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3. PRESENTACIÓ D’OFERTES. PROPOSTA TÈCNICA I ECONÒMICA 

Per tal de que els serveis tècnics de l'ICS-IAS puguin valorar amb objectivitat cada una de les ofertes 
que presenten els licitadors, es necessari que les ofertes es presentin detallades i identificables els seus 
apartats segons les denominacions i epígrafs que a continuació es descriuen, essent la valoració de cada 
un d’ells el que es descriu als criteris d’adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti 
la clara comprensió de la proposta aportada. No s’ha d’incloure documentació o informació comercial 
genèrica si no aporta valor a la oferta concreta.   

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars l’oferta completa constarà de 3 
sobres:  A, B i C. La documentació que s’ha d’incorporar als sobres B i C, es descriu a continuació. És molt 
important la correcta distribució de la documentació demanada als sobres correctes. Qualsevol error invalida 
la proposta i per la oferta no es podrà avaluar.  

La oferta constarà de: 

3.1 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA. CRITERIS DE PUNTUACIÓ. 

Sobre C : Proposta econòmica per lots. (No es indispensable la concurrència de tots els lots) 

Criteris de valoració de les ofertes. La Valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta 
econòmica més avantatjosa per a cadascun dels articles i/o lots objecte de la licitació es durà a terme per 
l’aplicació dels següents criteris de valoració. 

Criteris avaluables automàticament (màxim 55 punts) Lots 1,2,3,4,5,6,7,8 i 10 

1.Preu (fins 52 punts) 

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’òrgan de contractació en cas de ser 
adjudicat, inclosos, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació i posta en marxa, permisos, 
etc. (llevat l’IVA) 

L’oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats al plec de 
prescripcions tècniques, obtindrà la màxima puntuació 52 punts. 

Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula (inversament 
proporcional): 

Px = (Oe*52) / Ox 

On: 

Px: puntuació oferta valorada 

Oe: preu oferta més econòmica (sense IVA) 

Ox: preu oferta valorada (sense IVA) 

Les proposicions es qualificaran de desproporcionades o temeràries quan la consideració global de la 
proposta d’execució de l’objecte contractual del licitador o licitadors que concorrin en aquest supòsit sigui 
inferior al 20% de la mitjana de les proposicions presentades. 



 

                                         7 

Parc Hospitalari Martí i Julià 
Infraestructures i manteniment 
 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
T. 972 189 000 / F. 972 182 605 
www.ias.cat 

 

 

2.Terminis de garantia (fins 3 punts). Lots 1,2,3,4,5,6,7,8 i 10 

Es valoraran les ampliacions del termini de garantia ofertes, es a dir, quan siguin superiors al termini 
mínim d’un any. La proposta que ofereixi el major termini de garantia obtindrà 3 punts. Les propostes de 
termini de garantia superiors als 5 anys es valoraran com si aquest fos el termini ofert. 

Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

Px = (Tx – Tg) * 3 / (Te – Tg) 

On: 

Px: puntuació termini de garantia valorat. 

Te: major termini de garantia ofert. 

Tx: termini de garantia valorat. 

Tg: termini mínim de garantia exigit. 

 

3.1.1 Criteris de valoració específics per al Lot. 9 Mobiliari Auxiliar.  

Per al cas particular d’aquest lot 9, els criteris avaluables automàticament es reparteixen de la següent 
manera: 

1.Preu (fins 90 punts). Px = (Oe*90) / Ox 

2.Terminis de garantia (fins 10 punts). Px = (Tx – Tg) * 10 / (Te – Tg) 

 

3.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Criteris susceptibles de judici de valor 45 punts. Lots 1,2,3,4,5,6,7,8 i 10 

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s’indica en cadascuna de les 
corresponents fitxes tècniques els elements que es valoraran i la seva ponderació. Com a màxim aquesta 
valoració serà de 45 punts, sense perjudici que, tal i com s’indica en les fitxes, aquesta pugui ser inferior en 
alguns articles. 

A la fitxa tècnica de cadascun dels equipaments es detallen els elements que es valoraran. Alguns 
d’aquests elements son d’obligat compliment i d’altres es consideren millores per a unes majors prestacions 
del producte. 

L’ incompliment d’un requeriment tècnic mínim, quan així s’indiqui a la fitxa tècnica o en qualssevol altre 
apartat del plec de prescripcions tècniques, serà causa d’exclusió de la licitació. 

Pel que fa als lots integrats per diversos articles, la puntuació tècnica del lot serà el sumatori de les 
puntuacions obtingudes per cadascun dels elements que l’integren. 

Els elements a valorar versaran sobre: 

Prestacions tècniques i funcionals (màxim 28 punts) 
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En la fitxa tècnica de cada producte es detallaran aquestes prestacions tècniques i funcionals. 

1. Acreditació / capacitació al personal propi de manteniment que designi l’IAS per a intervenció 
correctiva / preventiva de l’equip. Condicions formació tècnica 1ª intervenció correctiva / preventiva de 
l'equip. Oferiment de peces/mòduls/elements de recanvi. (3 punts). Per al cas dels lots que no tinguin a 
veure amb aparells, es valorarà únicament aquest oferiment.  

2. Proposta de preu hora d’assistència tècnica especialitzada amb desplaçament. Oferta contracte de 
manteniment i/o oferiment d’equip en préstec durant el temps de reparació d’avaria. Preus variables segons 
IPC anual. (5 punts). Per al cas del lot 1 es valorarà la oferta de contracte de manteniment preventiu - 
validació anual de filtres. Sense materials. Per al cas dels lots que no tinguin a veure amb aparells, es 
valorarà conjuntament amb l’apartat 1, l’oferiment de peces/mòduls/elements de recanvi. 

3. Especificacions tècniques i millores per equip especificades a les fitxes de característiques tècniques 
adjuntes. (No es consideraran les millores que, a criteri de l’IAS, no quedin degudament justificades o el seu 
càlcul no es correspongui a preus de mercat, Millores de qualitat...) (20 punts). 

Altres (fins a 17 punts) 

Atesa la diversitat dels articles inclosos en la licitació, els criteris indicats a continuació seran o no 
d’aplicació en funció de la seva incidència en el valor del producte i les seves característiques, d’acord amb 
allò establert en les corresponents fitxes de característiques tècniques 

4. Certificacions / acreditacions relatives a estàndards reconeguts referents a sistemes de qualitat, gestió 
ambiental, salut i seguretat, ACV i RSE, i emeses per empreses externes o organismes acreditats  (5 punts) 

5. Estructura organitzativa i/o SAT. Call center 24 h. Temps de resposta en cas d’avaries urgents per al 
cas d’aparells. Proposta d’implantació i Planning de muntatge/instal·lació amb carta de compromís. Es 
valorarà oferiment de penalització econòmica proposat en cas d’incompliment del planning proposat (7 
punts). En cap cas es podrà excedir dels 60 dies fixats com màxim per al lliurament / instal·lació / posta en 
marxa. 

6. Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / actualitzacions versions software. 
(5 punts). L’oferta ha d’incloure l’escandall dels principals recanvis amb preu unitari i termini de 
subministrament. Preus variables segons IPC anual. Es valorarà percentatge de descompte sobre catàleg 
valorat de components. 

 

3.3 RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

En funció del disposat als anteriors apartats i com a resum dels mateixos. Caldrà aportar la següent 
documentació amb els apartats corresponents per tal de justificar la proposta tècnica i econòmica. Aquesta 
documentació caldrà completar-la amb la corresponent documentació segons plec de clàusules 
administratives (sobre A). Els documents es presentaran per aquest mateix ordre, sent desestimades les 
ofertes que no ho facin i seran valorades segons es descriu a continuació: 

En el sobre C (Lots 1,2,3,4,5,6,7,8 i 10) 

1.Oferta econòmica : Proposta (52 punts) Annex C del Plec de Clàusules Administratives particulars 

2.Oferta econòmica : Garantia (3 punts) 

En el sobre B (Lots 1,2,3,4,5,6,7,8 i 10) 

1. Memòria amb la proposta d’acreditació d’intervencions correctives / preventives. (3 punts) 
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2. Proposta preus/hora i manteniment (5 punts). Pla de revisions preventives per al cas del lot 1. 

3. Especificacions tècniques i millores especificades i no especificades a les fitxes de característiques  
tècniques. (20 punts) 

4. Justificació documental acreditativa  (fins a 5 punts) 

5.Estructura organitzativa / SAT. Proposta implantació (7 punts) 

6.Proposta preus materials (5 punts) 

 

3.3.1 Resum de la documentació a aportar, per al Lot. 9 Mobiliari Auxiliar. 

En el sobre C 

1.Oferta econòmica : Proposta (90 punts) Annex C del Plec de Clàusules administratives. 

2.Oferta econòmica : Garantia (10 punts) 

En el sobre B 

3.Catàlegs i propostes estètiques de configuració del mobiliari - sense valoració -.. 

 

4. POSTA EN MARXA   

Al llarg dels primers 60 dies des de la comunicació oficial d’adjudicació, la empresa adjudicatària es 
compromet a instal·lar i posar en marxa els equips oferts segons la planificació i terminis definits en 
col·laboració amb el personal d’infraestructures i manteniment de l’IAS . Els mitjans proposats, els oportuns 
permisos i les legalitzacions necessàries que exigeixi la normativa, emesos pels organismes competents en 
les diferents matèries, per a la realització de la posta en marxa dels equips, aniran a càrrec de la empresa 
adjudicatària. Així mateix, seran a compte de l’adjudicatari les possibles sancions en què pugui incórrer per 
el incompliment de les normes legals vigents. Per al cas del Lot 8. Mobiliari de laboratori, les empreses 
adjudicatàries seran penalitzades amb 100 euros per dia de retard sobre la data prevista (60 dies 
naturals des de la comunicació oficial) 

 

5. CONDICIONS DE NORMATIVA REPOSICIÓ, GARANTIA, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA PER A TOTS ELS MATERIALS I EQUIPS INCLOSOS AL PRESENT PLEC: 

 
NORMATIVA: 
Els equips han de complir la legislació vigent i altres normes tècniques d’aplicació obligada. Cal certificar 

el marcatge CE en la classe i modalitat pertinents, per a tots i cadascun dels equips oferts. 

REPOSICIÓ: 
El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de 10 

anys.  

GARANTIA, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 

El termini de garantia de l’equip serà com a mínim d’1 any a partir de la posada en funcionament. La 
garantia inclourà substitució de l’equip quan presenti vicis o defectes importants, reparació de les parts 
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defectuoses i manteniment preventiu de l’equip durant aquest període (en tots els casos, materials i mà 
d’obra a càrrec del proveïdor). 

El proveïdor es compromet a formar adequadament el personal usuari dins les instal·lacions de l’hospital 
Santa Caterina, mitjançant curses i documentació tècnica adient. Igualment es compromet a formar 
tècnicament el personal de manteniment, mitjançant curses i documentació tècnica adient. 

Amb el subministrament de l’equip, el proveïdor ha d’incloure la següent documentació en català i/o 
castellà: manual de l’usuari (instruccions d’ús i neteja), manual tècnic i de manteniment (incloent 
instruccions de manteniment preventiu, correctiu, relació d’avaries més usuals i llur resolució, codi d’errors, 
plànols i esquemes, relació de components i recanvis, detall de muntatge dels accessoris i recanvis, etc.) i 
manual d’instal·lació (amb totes les instruccions de regulació, muntatge d’accessoris i aplicacions). La 
documentació tècnica s’ha de presentar en dues versions: en suport de paper i en suport digital. Es podran 
desestimar les propostes que no aportin l’oferta tècnica en els dos suports, paper i informàtic.  

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat 
d’informació, i la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui 
avaluada.  

 
VISITA TÈCNICA OBLIGATÒRIA: 
 

Per al cas del Lot 8 (Mobiliari específic de Laboratori), donat que és una obra de nova construcció i en 
estat d’execució al moment actual, les empreses que vulguin presentar ofertes hauran de visitar les 
instal·lacions prèviament. Aquesta assistència serà de caràcter obligatòria per tal de visitar les obres i 
determinar les condicions d’instal·lació. En aquesta visita es lliurarà als assistents el projecte executiu 
d’equipament i els plànols d’instal·lacions d’electricitat i força, telecomunicacions, mampares, fals sostre i 
ubicació de l’equipament.  

La data i hora de la visita està fixada per al proper dia 16/12/2015 a les 10:00h al departament 
d’infraestructures i manteniment. Hospital Santa Caterina. C/Doctor Castany s/n. Salt. Girona. (Per al cas de 
no poder assistir en la data prevista, es pot trucar al telèfon 972 18 90 06). Igualment es lliurarà als 
assistents el certificat d’assistència obligatòria que s’haurà d’ajuntar a la documentació presentada per a 
cadascuna de les ofertes.  

 

    6. DADES DE CONTACTE 

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dóna en el present Plec, les empreses que vulguin 
presentar ofertes podran concertar visita prèviament. Per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica es pot 
contactar amb el departament d’infraestructures i manteniment de l’IAS al telèfon 972 18 90 06. 

Per qüestions jurídiques: Sra. Mª Jesús Costa, telèfon 972 182 506 en horari de 11:00 a 15:00. 

Per preguntes de caràcter administratiu s’han d’adreçar a: contxita.lopez@ias.scs.es 

 

Salt, 23 de novembre de 2015. 

 

 

Signat. 
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Annex. T2. Condicions d’instal·lació i posta en marxa 
 

 

Al llarg dels primers 60 dies des de la comunicació oficial d’adjudicació, la empresa 
adjudicatària es compromet a instal·lar i posar en marxa els equips oferts segons la 
planificació i terminis definits en col·laboració amb el personal d’infraestructures i 
manteniment de l’IAS . Els mitjans proposats, els oportuns permisos i les legalitzacions 
necessàries que exigeixi la normativa, emesos pels organismes competents en les 
diferents matèries, per a la realització de la posta en marxa dels equips, aniran a càrrec 
de la empresa adjudicatària. Així mateix, seran a compte de l’adjudicatari les possibles 
sancions en què pugui incórrer per el incompliment de les normes legals vigents. Per al 
cas del Lot 8. Mobiliari de laboratori, les empreses adjudicatàries seran penalitzades 
amb 100 euros per dia de retard sobre la data prevista (60 dies naturals des de la 
comunicació oficial) 

Totes les operacions van a càrrec de l’empresa adjudicatària, incloses totes les gestions 
de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar la instal·lació del material en 
perfecte estat de funcionament. 

Aquestes intervencions inclouran entre d’altres:   

- L’adaptació, si s’escau, dels elements embellidors afectats.  

- La retirada d’embalatges i la neteja de les àrees on s’instal·lin els elements.  

Dintre de l’oferta tècnica cal incloure una proposta d’un Pla i cronograma de la instal·lació, 
en el que figurarà les fites més significatives en l’execució del projecte, i les dates 
previstes en què s’han d’assolir aquestes fites. 

Un cop adjudicat el material, aquest cronograma haurà de ser supervisat i validat pels 
serveis tècnics de l’IAS.  
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