
 
 
 
 

 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DELS 

GUANTS DE NITRIL DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, 

CONSORCI SANITARI INTEGRAL, CONSORCI SANITARI DE TERRASSA, CONSORCI 

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ I FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE 

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

 

EXPEDIENT.- OBE 21/410 

 

I.  ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

 

La present licitació té com a objectiu l’aprovisionament de guants per part de cinc grans centres 

hospitalaris mitjançant una licitació conjunta i d’acord amb el que direm a continuació, que 

intentarà ser un raonament clar i entenedor no només de la necessitat del subministrament 

(que ja s’adverteix òbvia) sinó també, i especialment, del sistema d’aprovisionament i a través 

d’un acord que es tancarà amb l’adjudicatari.  

 

En primer lloc i per tal de posar en context als possibles interessats, els Hospitals que formen 

part de l’acord de licitació conjunta són; 

 

• Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 

• Consorci Sanitari Integral 

• Consorci Sanitari de Terrassa 

• Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 

• Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

 

En segon lloc, passem a descriure la necessitat i el perquè de la configuració del contracte. 

 

1.- Necessitat a satisfer 

 

1.1 Què són els guants 

 

Un guant és un element que cobreix la mà o bé la mà i el puny i de vegades l’avantbraç, que 

s’adapta a la forma de la mà presentant una beina a cada dit. El seu ús en l’àmbit sanitari és 

imprescindible per protegir tant al personal sanitari com als pacients assistits, i el seu material 

és determinant per aportar una correcta protecció davant d’agents externs com virus i bacteris. 

Davant la situació de pandèmia que estem vivint, els guants de nitril ofereixen la protecció 



 
 
 

 

 

necessària, tant dels professionals com dels pacients, davant la COVID-19, i per tant es fa 

palesa la importància en qualsevol activitat assistencial però, especialment, el seu ús en 

l’actualitat. 

 

De la definició que hem donat ja és pot afirmar rotundament que, en qualsevol context 

d’activitat sanitària però especialment en l’actual situació de pandèmia, la necessitat 

d’aprovisionament constant i segur d’aquest tipus de material és imprescindible per tal de 

garantir; 

 

• Una correcta assistència sanitària vers el pacient. 

• Una protecció imprescindible dels professionals que tenen cura del pacient. 

 

En definitiva, i per poder transmetre clara i meridianament l’idea de l’extrema necessitat 

d’aquest material, ningú agafaria la safata del forn, amb el dinar acabat de fer, amb les mans 

descobertes, doncs cap pacient hauria de permetre ser examinat i cap professional sanitari 

hauria de tractar al pacient, sense aquet element cabdal de protecció. 

 

1.2 Qui decideix, i en base a què, les característiques mínimes d’aquest producte.   

 

Les característiques mínimes es decideixen des dels serveis de Prevenció de riscos laborals 

dels diferents centres, basant-se en tota aquella normativa que garanteix la seguretat dels 

professionals, i per tant de pacients, per poder exercir la seva activitat. 

 

Del que hem dit, ja podem inferir que les característiques que s’establiran per al material aniran 

encaminades a; 

 

• Adaptar el producte (entès en la seva concepció global de compra i per complir amb les 

necessitats definides; descripció del material, logística del centre, etc) a les 

característiques pròpies de l’entitat que els ha de fer servir. És a dir, tipus de pacient i 

professional que cohabiten en el centre, així com les característiques del propi centre. 

• La definició del producte està basat en el coneixement científic i experiència adquirida 

en l’ús del producte, per cada centre.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

2.- De la situació actual del mercat (proveïdors) i dels centres (compradors) 

 

La COVID-19 no només està suposant una nova forma de concebre el dia a dia del món (el 

teletreball, les relacions a distància, l’ús massiu de les xarxes socials, etc) sinó que, també, 

està suposant una nova manera de vincular-nos amb els proveïdors de material; especialment 

amb les temudes ruptures de stock. 

 

Doncs bé, no tenir en compte aquest element com un més en la configuració i disseny dels 

futurs contractes, pot suposar una execució defectuosa i una situació crítica per aquelles 

entitats que estan adquirint productes essencials, com són els guants. És per això que, en data 

4 de març de 2021, es van dur a terme una consulta oberta al mercat, que es pot consultar a la 

Plataforma de serveis de contractació; 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idD

oc=77433872&lawType, i a la que ens remetem íntegrament.  

 

De la consulta, essencial perquè estableix les bases de la present licitació, es conclou el 

següent; 

 

1. La situació del mercat, a nivell de preus, és extremadament inestable vist l’augment de 

demanda versus capacitat de producció 

2. L’aprovisionament passa per garantir consums. En general, quan més segur sigui el 

volum de demanda, més factible serà garantir la producció. Per tant, fins i tot, es 

recomana unificar el consum de tots els hospitals que participin en la licitació. 

3. El preu unitari depèn de les condicions de producció i la seva revisió (per no penalitzar 

a l’òrgan de contractació ni al contractista) s’ha de produir en lapsus curts de temps. 

4. En general, les empreses accepten la configuració del contracte, excepte en el preavís 

de ruptura de stock (que el redueixen) i un defuig de la responsabilitat en cas 

d’incompliment, que tornaria a posar el focus en la inestabilitat del mercat provisor.  

5. En tot cas, es considera provat que una licitació “stàndard” amb un preu màxim i sense 

consum vinculant no garantiria ni l’aprovisionament ni el preu.  

 

Una vegada establerta l’opinió del mercat i acreditada la necessitat ineludible d’un 

subministrament de qualitat i segur en l’aprovisionament, és necessari configurar un contracte 

que s’ajusti a totes les parts (compradors/mercat), essent així que haurà de caracteritzar-se per 

una flexibilitat en la seva execució alhora d’un cert compromís de consum. 

 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=77433872&lawType
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=77433872&lawType


 
 
 

 

 

II.- CONFIGURACIÓ DEL CONTRACTE  

  

Per tal de donar resposta a les necessitats en relació a la situació actual del mercat s’ha 

configurat la licitació segons el  que explicarem a continuació. Tanmateix, ja es vol deixar 

constància aquí, que l’objectiu de la present memòria no és plasmar amb detall el disseny del 

contracte, creiem que aquesta és la funció d’altres documents; quadre de característiques, plec 

de clàusules particulars, model de contracte i plec de prescripcions tècniques, sinó raonar el 

perquè d’aquesta configuració.  

 

Compromís de consum i flexibilitat del cost 

 

Una de les afirmacions que més es repeteixen al llarg de la consulta oberta al mercat és la 

necessitat que tenen els proveïdors de conèixer el consum dels seus compradors, per tal 

d’adequar la seva producció. Això és així per; 

 

1.- La fabricació dels guants triga una mitja de quatre mesos. És a dir, no hi ha una capacitat de 

resposta immediata a la demanda dels compradors, cas d’augment de consum. I a data d’avui, 

el consum és tan elevat que no hi ha una reserva de stock suficient per a garantir el total de la 

demanda. 

2.-  Els costos de fabricació s’han encarit a resultes de la pandèmia, amb el que és 

imprescindible assegurar el consum associat a aquesta producció. 

 

La conclusió a la que s’arriba és que és necessari establir un mínim de consum garantit, per tal 

que els proveïdors llancin les ordres de producció i així assegurar la recepció de la mercaderia 

per part dels hospitals, de manera regular. 

 

D’altra banda, el preu del mercat actualment es defineix segons el següent; 

 

1.- Preus desorbitats, vinculats a la mancança de producte, alta demanda i increment 

de costos de fabricació, transport etc. 

2.- Tendència a l’estabilització dels preus i un retorn progressiu als preu unitaris “pre-

pandèmia”. 

 

Dit això i per tal d’assegurar que el contracte sigui sostenible per ambdues parts, s’estableix el 

següent; 

 

1.- El preu del contracte es determina com un import fixe i d’obligat compliment pels 

compradors. La finalitat d’establir aquesta condició en el contracte és doble; (i) que el proveïdor 



 
 
 

 

 

conegui el mínim a subministrar i, en conseqüència, pugui establir les ordres de producció 

necessàries per a satisfer la demanda dels compradors (ii) que tant el comprador com el 

proveïdor tingui una de les dades necessàries per a calcular el benefici i sostenibilitat del 

contracte. 

 

2.- La quantitat a subministrar s’estableix com un número indeterminat però determinable al 

llarg del contracte. La finalitat d’imposar aquesta condició del contracte és doble; (i) que els 

compradors coneguin el mínim de producte que se’ls subministrarà en un període de temps 

determinat, el que els permetrà una gestió eficient del seu stock. (ii)  garantir que tant els 

compradors com el proveïdor tinguin una de les dades necessàries per a calcular el benefici i 

sostenibilitat del contracte. 

 

3.- La quantitat final subministrada i satisfeta per aquest pressupost de licitació tancat i 

obligatori, es regularitza en moments determinats i preestablerts dintre del contracte. La finalitat 

d’establir aquesta condició és assegurar que el número final de guants subministrats no es 

deixa a l’arbitri d’una de les parts sinó que s’ha establert en funció d’una dada objectiva i 

coneguda en el moment de la presentació de l’oferta. 

 

4.-  La fórmula per a regularitzar la quantitat a satisfer es determina dintre del contracte. És a 

dir, és coneguda per ambdues parts i funciona de manera objectiva. La finalitat d’establir 

aquesta condició és assegurar que el número final de guants subministrat no es deixa a l’arbitri 

d’una de les parts sinó que s’ha establert en funció d’una dada objectiva i coneguda en el 

moment de la presentació de l’oferta. 

 

5.- La regularització, establerta d’acord amb el que direm en el següent apartat, pot suposar 

tres escenaris; 

 

• La quantitat prevista de guants coincideix amb la quantitat regularitzada: en aquest cas, 

es demostra que no s’han variat les condicions que van donar lloc al càlcul inicial. 

• La quantitat prevista de guants és inferior a la quantitat regularitzada: així, es demostra 

que s’ha produït una variació en les condicions que van donar lloc al càlcul inicial. En 

aquest cas, el proveïdor haurà de subministrar l’escreix en un termini de temps que, en 

tot cas, respectarà els terminis mínims de producció dels guants. 

• La quantitat prevista de guants és superior a la quantitat regularitzada: en aquest cas, 

es proposa que el comprador suporti un 10% d’increment. La resta serà satisfeta pels 

compradors, d’acord amb el que es dirà en els apartats següents. 

La finalitat d’establir aquesta condició són les següents; (i) adaptar el contracte a cada 

moment temporal d’execució, tenint en compte la situació excepcional que la COVID-19 



 
 
 

 

 

ha generat i que no ha de perdurar en el temps (ii) garantir l’equilibri i sostenibilitat del 

contracte per ambdues parts (iii) garantir als proveïdors conèixer amb temps suficient, 

el total a subministrar, per tal d’evitar ruptures de estocs. 

 

Finalment, per aquest contracte, el Codi CPV és el següent: 18424300-0   “Guants d’un sol ús”. 

  

Respecte del pressupost de licitació en relació a la quantitat a subministrar: sistema de 

regularització de la quantia 

 

En primer lloc dir que, la present licitació no es troba dividida en lots. Aquesta decisió es basa 

en el següent; 

 

➢ El disseny de la licitació està pensat per a garantir el subministrament en les millors 

condicions possibles. 

➢ La compra agregada facilitarà les millors condicions econòmiques. 

➢ La compra agregada suposarà garantir la producció del proveïdor. 

➢ La compra consensuada d’un mateix producte, permetrà moviments entre magatzems, 

cas de ser necessari, sense que sigui necessari validar la qualitat del material ni 

informar als professionals de les característiques del mateix. 

 

Recordem que, a data d’avui, la finalitat última i imprescindible és garantir el subministrament 

de guants, com element cabdal de protecció del pacient/usuari i que el disseny del contracte 

s’ha fet perseguint satisfer aquesta necessitat.  

  

És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit 

establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant 

s’afirma que l’òrgan de contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi 

“hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista 

técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos 

lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del 

contrato”.  

 

Tanmateix, cada centre signarà i gestionarà el seu propi contracte. 

 

En segon lloc, es considera que el termini d’execució, vistes les vicissituds actuals del mercat, 

derivades de la pandèmia i tot i tenint en compte l’increment de vacunacions, ha de ser d’un (1) 

any, amb prorrogues anuals, de com a mínim un (1) any. 

 



 
 
 

 

 

En tercer lloc, es considera que el pressupost de licitació és el següent; 

7.995.680€ (IVA inclòs). 

Aquest pressupost de licitació correspon a un total de 82.600.000 guants. 

 

 

Tal i com s’ha dit, a data d’avui, la quantia resultant està molt condicionada per les 

circumstàncies derivades de la pandèmia de COVID-19, i molt lluny de la quantia resultant si 

s’haguessin aplicat els preus unitaris “pre-pandèmia”. 

 

És per això, que es requereix un sistema d’actualització de la quantitat de guants a 

subministrar. Sistema que permetrà garantir l’equilibri i sostenibilitat del contracte, al llarg de la 

seva execució. 

 

Sistema de regularització 

 

Ítems per al seu càlcul; 

 

▪ Preu mercat = preu liquidació mercaderia a duana + % fixe de costos 

directes/indirectes (inclòs el benefici industrial). El preu mercat haurà de ser informat 

pel proveïdor amb caràcter mensual 

▪ Preu mitjà = mitja dels preus de mercat durant un lapsus de temps determinat 

▪ Lapsus de temps per a calcular el preu mitjà = semestral. 

▪ Quantitat a regularitzar = quantitat consumida per semestre; és a dir, durant el lapsus 

de temps per a calcular el preu mitjà.   

▪ Lapsus de temps per a aplicar la primera regularització: semestral 

▪ Quantitat resultant de la regularització; 

✓ Quantitat inicial < quantitat regularitzada → el proveïdor haurà de 

subministrar la diferència en un termini de temps no superior al sis 

mesos des de la regularització. El material podrà ser dipositat en el 

magatzem dels compradors o en el del proveïdor, que el custodiarà fins 

a un termini màxim de tres mesos.  

✓ Quantitat inicial = quantitat regularitzada. Es recepciona i liquida 

aquesta primera part del contracte. 

✓ Quantitat inicial > quantitat regularitzada. El proveïdor suportarà un 

10% de la diferència resultant. La resta serà abonada contra el 

pressupost restant del contracte. En aquest cas, es produirà una 

resolució anticipada del contracte, per exhaurir el seu pressupost de 



 
 
 

 

 

licitació, excepte si els compradors insten la modificació contractual 

prevista en el present contracte.  

 

 

Modificació del contracte 

 

Modificacions previstes. Augment de la quantitat a consumir ja sigui per (i) esgotament del 

pressupost de licitació, derivat del sistema de regularització (ii) increment del consum, derivat de 

noves onades i/o altres causes assistencials que facin imprescindible l’ús del material. 

 

El procediment de modificació, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, és el següent:  

1. Informe tècnic-jurídic en el que es reculli la causa i les condicions de la modificació.  

2. Compareixença de l’adjudicatari acceptant les noves condicions d’execució.  

3. Notificació de l’acord de modificació i la publicació del mateix.  

4. La modificació produirà efectes, transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva formalització. I la 

implantació tècnica de la modificació, haurà de dur-se a terme en un termini màxim d’implantació 

de 15 dies hàbils a comptar des de la data que la modificació pugui produir efectes, d’acord amb 

allò establert al precedent paràgraf.  

 

En tot cas, si derivat de la modificació contractual s’ampliés o reduís el preu del contracte, es 

reajustarà la garantia definitiva presentada per tal d’adaptar-la al contracte modificat.  

 

En cas de procedir a modificar el contracte, serà indispensable sol•licitar a la Direcció d’Economia i 

Finances l’emissió d’un nou certificat d’existència de crèdit.  

 

La modificació del contracte no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 

el contracte. 

 

 

Facturació 

 

El sistema de facturació serà per comanda o programació lliurada. 

 

• Nª de comandes anuals:  A determinar per cada centre. 

• Quantitat de guants per comanda: A determinar per cada centre a la comanda. 

• Termini de regularització de la quantia: semestral 

• Fórmula de regularització de la despesa; 

PDM1 + 38% costos   PDM = Preu duana mes corresponent 



 
 
 

 

 

PDM2 + 38% costos 
PDM3 + 38% costos 
PDM4 + 38% costos 
PDM5 + 38% costos 
PDM6 + 38% costos 

 
 Es consideren inclosos en el 38% els següents costos: 
 

- Logística Asia-Europa (entès com qualsevol punt del món-Europa) 
- Logística Europa-Entrega client 
- Emmagatzematge 
- Costos aduana 
- Reciclatge 
- Assegurances 
- Costos de companyia 
- Qualsevol altre vinculat amb els anteriors 

 
 
 

PM Semestre  =  ∑ (PM1 + PM2 + PM3 + PM4 + PM5 + PM6) 
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     Preu licitació abonat semestre  
_______________________________  = Consum guants real semestre 

                 PM Semestre 
 
 
Q. sem > Q guants → 10% 
Q. sem = Q guants →   = 
Q. sem < Q guants →  ∆ Q 

 

 

Mostres 

 

Sí  Els licitadors hauran de lliurar mostres segons l’establert en el PPT. 

  

En el sobre A s’haurà d’incorporar l’acusament de rebuda on consti el segell i la data 

de tots els centres hospitalaris, o alternativament, pel cas de ser lliurades per correu, 

els justificants de les trameses a l’oficina de correus on consti data i hora, i anunciar-la 

a la Unitat de contractació. 

  

Dites mostres es faran servir a efectes d’avaluar que el subministrament compleix 

amb els requisits mínims establerts en el PPT i per avaluar el producte ofert d’acord 

amb els criteris establerts a tal efecte.  

 

Motius d’exclusió relacionats amb les mostres: Per no presentar el total de 



 
 
 

 

 

mostres dins el termini de presentació d’ofertes i en el lloc especificats (hauran d’estar 

físicament dipositades en el lloc indicat dins del termini màxim) i/o per no complir la 

mostra els mínims establerts en el PPT i/o per identificar incorrectament la mostra. 

 

Penalitats per incompliment 

 

En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la 

FGS podrà imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d’adjudicació, i la 

reiteració de l’incompliment podrà produir la resolució del Contracte. 

 

El descompte es podrà fer mitjançant abonament en la següent factura, transferència de l’import 

de la penalització i/o subministrament de material per l’import de la penalització. En el cas que, 

l'aplicació de les penalitats no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà 

imputar, en cas d'haver-se previst i en la part que no quedi coberta, a la garantia definitiva 

constituïda d'acord amb el Plec. 

 

El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de 

perjudici, perillositat i/o reiteració. En cas de que l’incompliment es consideri que ha produït un 

perjudici molt greu a la FGS, es podrà instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la 

resolució en aplicació d’allò previst en el present apartat, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap 

quantia en concepte d’indemnització. 

 

En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la FGS per tal de 

proveir-se del servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l’aplicació de 

penalitats. S’entén per sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la FGS. 

 

En la tramitació de l’expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la 

motivació corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de 

perjudici, perillositat i/o reiteració en cada cas. 

 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o en la persona que delegui, 

que serà adoptat a proposta del responsable del contracte.  

 

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures 

que s’han d’abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient 

per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva 

constituïda d’acord amb la clàusula 16 del Plec, en la part que no quedi coberta. 

 



 
 
 

 

 

II. LICITACIÓ 

 

Pressupost i valor estimat 

 

D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:  

 

Pressupost de licitació:  7.995.680€(IVA inclòs). 

Valor estimat del contracte: 14.537.600€ (IVA exclòs), d’acord amb el següent: 

 

 Import (IVA Exclòs) Lot Import (IVA Inclòs) 

Pressupost base de 

licitació  
6.608.000€ 1 7.995.680€ 

% previst en modificació 1.321.600€  1.599.136€ 

Pròrroga 6.608.000€  7.995.680€ 

VE del contracte 

(PB+modificació+pròrroga) 
14.537.600€  17.590.496€ 

 

 

Pressupost i valor estimat per comprador 

 

1) Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 

 Import (IVA Exclòs) Import (IVA Inclòs) 

Pressupost base de 

licitació  
1.520.000€ 1.839.200€ 

% previst en modificació 304.000€ 367.840 

Pròrroga 1.520.000€ 1.839.200€ 

VE del contracte 

(PB+modificació+pròrroga) 
3.344.000€ 4.046.240€ 

 

2) Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 

 

 Import (IVA Exclòs) Import (IVA Inclòs) 

Pressupost base de 

licitació  
1.520.000€ 1.839.200€ 

% previst en modificació 304.000€ 367.840 

Pròrroga 1.520.000€ 1.839.200€ 



 
 
 

 

 

VE del contracte 

(PB+modificació+pròrroga) 
3.344.000€ 4.046.240€ 

 

3) Consorci Sanitari Integral 

 

 Import (IVA Exclòs) Import (IVA Inclòs) 

Pressupost base de 

licitació  
1.520.000€ 1.839.200€ 

% previst en modificació 304.000€ 367.840 

Pròrroga 1.520.000€ 1.839.200€ 

VE del contracte 

(PB+modificació+pròrroga) 
3.344.000€ 4.046.240€ 

 

4) Consorci Sanitari de Terrassa 

 

 Import (IVA Exclòs) Import (IVA Inclòs) 

Pressupost base de 

licitació  
768.000€ 929.280€ 

% previst en modificació 153.600€ 185.856€ 

Pròrroga 768.000€ 929.280€ 

VE del contracte 

(PB+modificació+pròrroga) 
1.689.600€ 2.044.416€ 

 

5) Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 

 Import (IVA Exclòs) Import (IVA Inclòs) 

Pressupost base de 

licitació  
1.280.000 1.548.800€ 

% previst en modificació 256.000€ 309.760€ 

Pròrroga 1.280.000€ 1.548.800€ 

VE del contracte 

(PB+modificació+pròrroga) 
2.816.000€ 3.407.360€ 

 

Per a calcular el pressupost de la licitació s’ha agafat com a indicador el preu unitari donat a la 

consulta oberta al mercat corregit pel transcurs del temps des de rebre la resposta. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Preu del contracte 

 

 Preus unitaris. 

 Preu a tant alçat. 

 

Termini d’execució 

 

El termini d’execució del contracte serà d’un (1) any amb la possibilitat d’una pròrroga màxima d’un 

(1) any. 

 

La data d’inici del contracte serà:  

  [data concreta]  

  El dia següent al de la seva formalització.  

 

Subcontractació  

 

 Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no 

siguin considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel 

contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte revesteix la qualitat 

de “tasques crítiques” i, per tant, podran ser subcontractades. 

 No s’admet la subcontractació.  

 

Subrogació 

 

 Sí.  

 No. 

 

Cessió  

 

 Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP. 

 No. 

 

 

Altres costos 

 

 Primes o pagaments als candidats o licitadors 

 Revisió de preus 

 Altres 



 
 
 

 

 

 

Criteris d’adjudicació 

 

Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat 

tècnica que busca obtenir la millor relació qualitat - preu.  

 

Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació: 

 

Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents: 

 

Criteris avaluables  mitjançant  fórmules automàtiques:  Fins a 86 punts  (Sobre B) 
 

- Elasticitat i resistència al trencament (Fins a 10 punts): 

o No es trenca → 10 punts.  

o Es trenca → 0 punts. 

 

Forma d’avaluar el producte: 

• A l’extracció de la caixa i col·locació del professional. 

• Si a dos o més centres es trenca el guant, es considerarà aquesta la 

puntuació global. 

• La valoració quedarà gravada. 

 

- Adaptabilitat (Fins a 10 punts): 

o S'adapta correctament. Es considera que l’adaptació és correcte quan el 

professional pot realitzar les seves tasques sense que el guant suposi un 

impediment. → 10 punts.  

o La canya es rebrega en el seu ús i/o queden arrugues → 4 punts.  

o No s'adapta correctament a la mà. Es considera que no s’adapta correctament 

quan el professional no pot desenvolupar correctament les seves tasques 

perquè el guant suposa un impediment → 1 punt.  

 

Forma d’avaluar el producte: 

• Col·locació del professional. 

• Si dos o més centres consideren que no s’adapta correctament, 

aquesta serà la puntuació global. 

• La valoració quedarà gravada. 

 

- Sudoració (Fins a 10 punts): 



 
 
 

 

 

o No hi han efectes adversos (ni suor, ni picor) → 10 punts 

o Es detecta Suor i/o picor → 1 punt. 

 

Forma d’avaluar el producte: 

• Col·locació i manipulació del professional durant 5 minuts en espera de 

resultats. 

• Si dos o més centres detecten suor i/o picor, aquesta serà la puntuació 

global. 

• La valoració quedarà gravada. 

 

- Facilitat en l’extracció del guant de la caixa (Fins a 10 punts):  

o Es pot treure un guant individualment de la caixa sense dificultat → 10 punts. 

o Es treu un guant individualment de la caixa amb dificultat, inclús surt més d’un 

guant. → 1 punt. 

Forma d’avaluar el producte: 

• Es trauran 10 guants per caixa. 

• La valoració quedarà gravada. 

 

- Visualització clara de les característiques i pictogrames a la caixa (Fins a 10 punts): 

Forma d’avaluar el producte: es considera clara i/o entenedora: 

Respecte la talla del guant: 

• Color diferenciat per talla → 2 punts 

• Talla en lletres (S, M, L) no en números → 4 punts 

• Talla en lletres visible als 4 laterals i part superior→ 2 punts. 

Respecte la data de caducitat: 

• Format  Mes/Any → 2 punts.  

• Format Any/ Mes → 1 punt. 

 

- Fàcil obertura de la caixa (Fins a 5 punts): 

Forma d’avaluar el producte: Obertura de les caixes per part dels tècnics quedant 

gravat el resultat i valoració. 

o La caixa s'obre fàcilment. Es considera aquest cas quan els tècnics la puguin 

obrir estirant la pestanya d’una sola vegada i quedant aquesta sencera.  → 5 

punts. 

o Dificultat a l'obertura de la caixa per la pestanya i/o inclús es trenca per part de 

dos o més hospitals. Es considera dificultat quan no surt amb un únic moviment 

i/o es trenca. → 0 punts. 

 



 
 
 

 

 

- Obertura del dispensador amb film antibacterià (Fins a 8 punts):  

o La caixa disposa de dispensador amb film antibacterià higiènic de plàstic →  8 

punts. 

o La caixa no disposa de dispensador amb film antibacterià higiènic de plàstic → 

0 punts.  

 

- Acceleradors. Utilització d'acceleradors en el procés de fabricació dels guants (Fins a 

8 punts): 

o Els guants estan lliures d'acceleradors, per tant, es redueix molt el risc 

d'al·lèrgies tant al professional com al pacient → 8 punts. 

o Els guants tenen acceleradors per sota dels nivells detectables. Es requereix 

assaig de laboratori extern → 5 punts. 

o Els guants estan exempts de tiuransm tiazols, mercaptobenzotiazols → 2 

punts. 

o Els guants estan fabricats amb acceleradors, el que fa que hi hagi més risc 

d'al•lèrgies tant al professional com al pacient → 0 punts. 

 

- Fàrmacs citostàtics: A més dels fàrmacs obligatoris a testar segons la norma ASTM D 

6978/05 , presenta test contra més fàrmacs citostàtics, el que garanteix més protecció 

davant més quantitat de fàrmacs citostàtics (Fins a 5 punts): 

o Sí → 5 punts.  

o No → 0 punts. 

 

- Químics: A mes dels químics obligatoris a testar segons la norma EN 16523-1, 

presenta test contra més químics, el que garanteix més protecció davant mes quantitat 

de químics (Fins a 5 punts):  

o Sí → 5 punts.  

o No → 0 punts.  

 

- Possibilitat de modificació de la quantitat per talla establerta a la comanda inicial amb 

preavís de 3 mesos (Fins a 5 punts): 

o Si → 5 punts. 

o No→ 0 punts. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració: 

 

 Sí: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 43 punts en la valoració dels criteris 

qualitatius d’acord amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobres B). En cas de no obtenir aquesta 

puntuació no passaran a la següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica. 

 

En funció de la puntuació obtinguda l’apartat “Criteris qualitatius automàtics” les ofertes 

s’agruparan segons les següents categories: 

 

-Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobres B). 

-Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació. 

-Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació. 

-Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació. 

 No. 

 

Sobres C: 

- Percentatge de millora del marge: Fins a 14 punts. 

Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta marge més baix i la 

resta en proporció (millor oferta *14/ oferta avaluada). 

 

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:  

 

Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les 

següents directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP: 

 

- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (entre el 76% i el 100% de la 

puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més 

del 25% de la mitjana del total de les ofertes.  

- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (entre el 66% i el 75% de la 

puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més 

del 30% de la mitjana del total de les ofertes.  

- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (entre el 50 i fins el 65% de la 

puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més 

del 35% de la mitjana del total de les ofertes. 

- Si només hi ha un licitador, quan aquest presenti una oferta econòmica que suposi 

una baixa de més del 25% del marge establert 

 



 
 
 

 

 

Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i, 

per tant, s’exclouran del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents: 

• Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s. 

• Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el 

Plec de prescripcions tècniques (PPT).  

• No superar la puntuació mínima requerida, en relació amb els criteris qualitatius, en el 

seu cas. 

 

Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP 

respecte dels criteris d’adjudicació que permeten contractar un subministrament de qualitat. Es 

tracta, en efecte, de criteris vinculats a l’objecte del contracte que permeten mantenir 

condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen en una relació qualitat-preu.  

 

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la 

mateixa finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, el subministrament de 

guants entès segons el descrit en el primer punt de la present memòria. D’una banda, els 

criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que millor respongui a les necessitats ja 

descrites de la FGS. D’altra banda, els criteris econòmics tenen com a finalitat identificar 

aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.   

 

Atenent a l’establert als antecedents i situació actual, la qualitat s’ha d’entendre en un conjunt 

ja sigui via subministrament ja sigui via aprovisionament del material objecte del present 

expedient de contractació. 

 

Les fórmules emprades no són les establertes en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de 

Contractació Pública atès que es considera que les proposades per aquesta licitació valoren per 

igual tant els criteris de qualitat com el preu i amb els mateixos paràmetres, de tal manera que a la 

millor oferta tant tècnica com econòmica se li atribueix la millor puntuació possible. Es manté 

també la proporcionalitat entre les ofertes per la qual cosa, en resum, es respecten els principis de 

transparència i d’igualtat. 

 

Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS 

 

- Admissió de Millores: 

 

 S’admeten. 

 No s’admeten. 

 



 
 
 

 

 

- Admissió de Variants: 

 

 S’admeten. 

 No s’admeten. Malgrat que el PPT admet la possibilitat de presentar articles equivalents 

diferents a les referències que s’especifiquen (d’acord amb l’article 126.6 de la LCSP), no 

s’admeten variants. 

 

Si en aplicació d’això, els licitadors presentessin components similars, la FGS les valorarà i 

motivarà la seva exclusió/admissió. En tot cas, si derivat del resultat de l’anàlisi de les mostres, de 

les fitxes o certificats presentats s’arribés a la conclusió que no aporten la mateixa funcionalitat o 

no siguin aptes per l’ús sanitari s’exclourà l’oferta. 

 

Garantia 

 

S’estableix garantia PROVISIONAL:  

 

 Sí  

No  

 

S’estableix garantia DEFINITIVA: 

 

 Sí S’exigeix la constitució d’una garantia del cinc (5) per cent del preu ofert per 

l’adjudicatari, IVA exclòs.  

 

 No 

 

 

Termini de la garantia 

 Sí S’estableix un termini de garantia de 3 mesos des de la resolució del contracte, sense 

perjudici de l’aplicació de les normes que li correspongui sobre la responsabilitat a que 

estigui afecta la garantia. 

 No.  

 

 

III.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista: 

 



 
 
 

 

 

 Sí, la finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament 

l’execució del contracte i perquè l’objecte d’aquest així ho requereix. 

 No.  

 

 

IV.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE  

 

L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de 

protecció de dades i més concretament al  Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu 

i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

Si per a l’execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de 

caràcter personal, es comprometrà a signar, quan així li ho requereixi la FGS, els compromisos de 

protecció de dades que corresponguin. 

 

 

 

Barcelona, a 15 de juliol de 2021. 

 

 

 

                                                                                                     

Vist-i-plau 

Xavier Borràs Pérez                                                                                                  

Director Mèdic 
 

 

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la 
signatura electrònica emesa per la persona competent. 
 
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final 
del mateix. 
 

 

 

 




