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1 Objecte del contracte 
 
Descripció de l’objecte del contracte: servei de proves i exploracions complementàries 
de suport diagnòstic als centres del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) 
 
CPV: 85148000-8  CPA: 86.22.11  

 
 
2 Entitat adjudicadora 
 
Organisme: CASAP 
NIF: Q0801353D 
Òrgan de contractació: Gerent del CASAP 
Centre/s destinatari/s: Tots els centres del CASAP 
Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció Econòmica i 
Financera del CASAP 
Número d’expedient: CASAP01/2016 
 
3 Pressupost del contracte 
 

Pressupost anual: 116.751,70 euros sense IVA 

Pressupost de licitació: 233.503,40 euros sense IVA 

Pressupost pròrroga: 233.503,40 euros sense IVA 

Pressupost modificació: 46.700,68 euros sense IVA 

Import IVA: --- 

Valor estimat: 513.707,48 euros sense IVA 

 
Anualitats 24 mesos 

Pròrroga 24 mesos 

Percentatge modificació 20 % 

Tipus d’IVA no aplica 

 

Divisió per lots: SI  

Distribució anualitats pressupost 
 

 LOT 
1  

Pressupost màxim 
anual  

 
 LOT 2  

Pressupost màxim 
anual  

 
 LOT 3 

Pressupost màxim 
anual  

23.871,76 €  61.775,00 € 31.104,94 €  

 
  

Les propostes s’hauran de presentar a lots sencers:SÍ
Les propostes poden superar l’import màxim per prova: NO 
Les propostes poden superar l’import màxim total: NO 
Data de la certificació de l’existència de crèdit suficient: 10/10/2016 
Aplicació pressupostària: 2510002 
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Restarà condicionada la vigència del contracte a l’aprovació del seu pressupost per a 
l’exercici 2017. 

 
 
4 Règim de modificació del contracte 
 
Es preveu la modificació del contracte en un màxim del 20%, tot justificant-ho en 
l’expedient, d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 
Quan les necessitats reals del CASAP siguin superiors en l’esmentada proporció a les 
estimades inicialment, es tramitarà una modificació contractual, d’acord amb el que disposa 
la Disposició final tretzena de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes, la qual afegeix una disposició addicional trenta-quatrena al text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic i en relació amb l'article 106 del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Finalment, es podria modificar el contracte per raó de l’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que tenen consideració de motiu d’interès públic, d’acord amb la disposició 
addicional tercera de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives. 
 
 
5 S’accepten variants 
 
NO 



Número de variants: no s’accepten variants. 
 
Aspectes: ------ 
 
 
6 Durada del contracte 
 
Durada: 24 mesos 
Pròrroga: 24 mesos 
 
 
7 Condicions de participació - Requisits per a licitar 
 
Els assenyalats al plec de clàusules administratives particulars. 
 
 
8 Solvència de les empreses 
 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant la 
classificació empresarial assenyalada a l’apartat b) o mitjançant l’aportació dels documents 
següents: 
 



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES CASAP01/2016 

Quadre de Característiques Específiques 3 de 9 octubre / 16 

 

 

a) 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 

 
 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. 

 
 Solvència tècnica: 

 

 Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de 
major execució dels darrers cinc anys dels serveis 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. 
 

 Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació 
dels serveis realitzats per l’interessat en el curs dels darrers cinc 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 serveis realitzats s’entendran acreditats 
si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas  de 
destinataris privats, els serveis 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 serveis acreditats i els de 
l’objecte del contracte es verificarà la coincidència del subgrup de la 
classificació empresarial aplicable. 

 
La  solvència  d’empreses  estrangeres  s’haurà  d’acreditar  pel  següents 
mitjans: 

 
 La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de 

la Comunitat Europea s’acreditarà segons s’especifica a l’art. 9 del 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 

 La capacitat d’obrar de les restants empreses estrangeres s’acreditarà 
segons determina l’art. 10 del Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 

 Les persones físiques o jurídiques pertanyents a Estats no integrats a la 
Comunitat Europea i no signataris de l’Acord sobre Contractació Pública 
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de l’Organització Mundial del Comerç, hauran de presentar, a més a més, 
un informe de la representació diplomàtica espanyola al seu Estat que 
acrediti que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet també 
la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració, de manera substancialment anàloga. 

 
Empreses inscrites en el Registre de Licitadors del Consorci de Salut i d’Atenció 
Social de Catalunya, en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: 

 

 

 En el cas que l'empresa estigui inscrita en el Registre de Licitadors del 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya o be en el Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya O ROLECE, el fet d'aportar la 
còpia del certificat d'inscripció substituirà els documents requerits en els 
punts 6, 7 i 8 del sobre de documentació personal. 
 

 De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya O ROLECE, les empreses inscrites en aquest 
Registre no han d'aportar els documents i les dades que hi figuren. L'òrgan 
de contractació consultarà d'ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el 
procediment d'adjudicació en curs. Les empreses inscrites estan exemptes 
de lliurar materialment la documentació que acredita: la personalitat 
jurídica; la capacitat d'obrar i la representació; la classificació empresarial; 
l'alta en l'Impost d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, 
si escau, la declaració d'exempció; la declaració segons la qual no es troba 
en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar 
que estableix l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i no s'ha donat de baixa en la matrícula de l'impost d'activitats 
econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el 
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a 
la Seguretat Social; les dades i els documents d'acreditació de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitats en el present 
procediment d'adjudicació que figurin en l'esmentat Registre. S’haurà 
d’aportar declaració responsable conforme les dades del Registre són 
vigents. 
 

 Integració de la solvència amb mitjans externs: 
 

 En compliment del què disposa l’article 63 del TRLCSP, els licitadors 
poden acreditar la solvència exigida basant-se en la solvència i mitjans 
d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb elles, sempre que demostrin que, per a l’execució del 
contracte, disposen efectivament d’aquells mitjans. 
 

 Sense perjudici del previst a l’apartat a), serà suficient per acreditar la 
solvència econòmica i financera i tècnica l’aportació de la classificació 
següent 

 



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES CASAP01/2016 

Quadre de Característiques Específiques 5 de 9 octubre / 16 

 

 

 
b) Classificació empresarial 

No procedeix. 
 

9 Forma d’adjudicació 
 
Tramitació: ordinària  

Procediment: obert  

Número d’adjudicataris: 1 per lot 
Adjudicació: mitjançant diversos criteris d’adjudicació per a obtenir l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
Tipus: harmonitzat 
 
 

 
10 Obtenció de documentació 
 
Pàgina web: www.casap.cat  
Telèfon: 936655659 ext 229 / gerencia@casap.cat  
 
 
11 Documentació a presentar 
 
Els assenyalats al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 
tècniques i al present quadre de característiques específiques. 
 
Número de sobres a presentar: 3 
 
 
12 Presentació d’ofertes 
 
Període: abans de les 14:00h del dia 12 de desembre de 2016.  

Lloc de presentació: 
CASAP 
CAP Can Bou 
Av. Ciutat de Màlaga 18-20 
08860 Castelldefels  
Departament: Contractació– planta 0 
 
13 Subrogació de personal 
 
NO



D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques. 
 
 
 
14 Garanties 
Provisional: No es requereix. 

http://www.casap.cat/
mailto:gerencia@casap.cat


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES CASAP01/2016 

Quadre de Característiques Específiques 6 de 9 octubre / 16 

 

 

Definitiva: l’adjudicatari haurà de presentar una garantia definitiva corresponent al 5% de 
l’import adjudicat. 
 
 
 
15 Despeses de publicitat 
Són a càrrec de l’adjudicatari amb un màxim de 3.000 euros 

 
 
16 Mesa de Contractació 
 
President:  Sra. Alba Brugués i Brugués– Adjunta a la direcció-gerència  CASAP o persona en 

qui delegui 

Secretari:  Sra. Lydia Sánchez Cruz– Departament d’administració CASAP o persona en qui 

delegui 

Vocal: Sra. Verònica Gomez Martínez - metgessa de família CASAP - o persona en qui delegui 

Vocal: Sra. Marina Garzón Quiñones – infermera CASAP - o persona en qui delegui 

Vocal: Sra. Maite Castilla – Diagnòstic per la Imatge – ICS o persona en qui delegui 

Vocal: Sra. Lurdes Oliveras Zahonero – Ajuntament de Castelldefels - o persona en qui delegui 

 
 

17 Obertura pública de les ofertes – sobre B (documentació tècnica i 
criteris susceptibles de judici de valor) 
 
Entitat: CASAP – CAP Can Bou  
Domicili: Av. Ciutat de Màlaga 18-20 
Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860  
Data: 20 de desembre de 2016 
Hora: 11:00 hores 
 
 
 

18 Obertura pública del sobre C (proposició econòmica i criteris 
avaluables de forma automàtica) 
 
Entitat: CASAP – CAP Can Bou  
Domicili: Av. Ciutat de Màlaga 18-20 
Data i hora: S’informarà a l’obertura del sobre B 
 
 
 
19 Criteris d’adjudicació 
 

Criteris de valoració 
 
Criteris Objectius  .............................................................................................. 51 punts 
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Obtenint la màxima puntuació l’oferta més econòmica d’acord amb la següent fórmula 

 

 

Criteris Subjectius  ............................................................................................ 49 punts 
 

1. Projecte d’organització:  .................................................................................. 9 punts  

a. Horari d’atenció: ...................................................................................... 2 punts 
b. Sistema de programació de pacients: ...................................................... 2 punts  
c. Protocols de treball: ................................................................................. 2 punts  
d. Sistema de gestió i avaluació del contracte: ............................................ 2 punts 
e. Proposta d’interlocució amb la Direcció del CASAP:  ................................. 1 punt 

 
2. Valoració de l’equip facultatiu assignat al contracte  .......................................... 8 punts 

La valoració es durà a terme en base als currículums i acreditacions de l’experiència  
professional dels metges que constin en la proposta tècnica 
 

3. Característiques tècniques generals dels equips  .............................................. 8 punts 

4. Localització física dels centres  .......................................................................... 8 punts 

Obtenint la màxima puntuació els equips més propers als centres de primària del 
CASAP 
 

5. Temps de resposta  ........................................................................................... 8 punts 

Temps de resposta per tipus de prova entre el moment de la sol·licitud fins el 
lliurament de l’informe de resultats 

 
a. Temps de resposta per proves preferents (dies feiners)  ........................  4 punts 
b. Temps de resposta per proves ordinàries (dies feiners)  ......................... 4 punts 

 

6. Projecte d’integració amb sistemes CASAP  ...................................................... 6 punts 

a. Acompleix l’estàndard de comunicacions WiFIS  ..................................... 3 punts 
b. Enviament de resultats/imatge/informe (1 única opció) ............................ 2 punts 

1. Enviament via correu electrònic encriptat  ...................................................  2 p. 
2. Descàrrega mitjançant plataforma externa  .............................................. 0,5 p. 

c. Disposa de l'acreditació DICOM Conformance Statement  .....................  1 punts 
 

7. Propostes de millora  ......................................................................................... 2 punts 

 
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts dins d’aquests 
apartats, i per a cadascun dels lots no passaran a la següent  fase d’avaluació de 
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l’oferta  econòmica. 
 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat 
amb el plec de clàusules administratives particulars 
 
 
20 Termini mínim de garantia 

 

D’acord amb el que estableixi el plec de clàusules administratives particulars. 

 
 
21 Forma de pagament del preu 
 
Segons l’establert al plec de clàusules administratives particulars i per lliurament efectuat. 
 
 
22 Revisió de preus 
 
NO  
 

Segons allò establert al plec de clàusules administratives particulars. 
 

 
 
23 Condicions essencials d’execució   
 

SI
 
Si s’escau, els contractistes, quan el CASAP així ho requereixi, hauran de proporcionar la 
informació a la qual es refereix l’article 228 bis del Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Els contractistes han de complir, a més de les clàusules del plec de clàusules administratives 
particulars, les següents: 
 
Confidencialitat de la informació: 
 

L’adjudicatari estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte qualsevol dada o informació 
a la qual pugui accedir com a conseqüència del compliment del contracte, i haurà d’adoptar 
les mesures necessàries per garantir la seva preservació, integritat i disponibilitat. 
 
Així mateix, l’adjudicatari no podrà emprar les dades i informacions derivades de l’execució 
del contracte per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d’aquest 
contracte, ni podrà cedir-los a tercers, ni copiar-los o reproduir-los, excepte en la forma i 
condicions necessàries per a garantir la seguretat dels mateixos i la recuperació de la 
informació davant de fallides o accidents. 
 
Suposarà també una condició essencial d’execució l’incompliment de qualsevol dels aspectes 
definits a la clàusula del plec de clàusules administratives particulars en relació als 
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principis ètics i regles de conducta. 

 
 
24 Sancions i Penalitats   
 
SI 
 
Segons allò establert al plec de clàusules administratives particulars. 
 
 
 
25 Responsable del contracte 
 
Antoni Peris – Gerent del CASAP 
 
 
 
26 Contacte 
 
gerencia@casap.cat 

mailto:gerencia@casap.cat

