DILIGÈNCIA
Esmena als documents “Informe de Necessitats”, “Plec de clàusules” i “Plec de
Prescripcions tècniques” que regeixen el contracte de compra de l’equipament de
mobiliari logístic amb software de gestió per radiofreqüència (RFID), i
electrobisturís amb accessoris, un cop finalitzats el contracte de rènting
formalitzat en el marc de la posada en funcionament del Nou Hospital.
Rebuda la petició d’esmena que consta en l’Informe de fiscalització notificada a través
d’e-NOTUM el dia 31 d’octubre de 2019, es procedeix a esmenar el contingut dels
documents “Informe de Necessitats”, “Plec de Clàusules” i “Plec de Prescripcions
tècniques” en el sentit assenyalat a continuació:
Esmena 1: Sobre l’informe de necessitats i de conformitat pressupostària
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1. Repercussions econòmiques. Explicar les repercussions econòmiques (DA 3.3
LCSP) d’aquesta despesa, d’acord amb els principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, per tal que pugui ésser fiscalitzada per Intervenció.
Vist que l’Informe d’Intervenció disposa que queda justificada la viabilitat de la
inversió, s’entén que ja han quedat explicades les repercussions econòmiques
d’aquesta despesa.
Esmena 2: Sobre el Plec de clàusules
1. Afegir la clàusula 27 (Cessió i subcontractació) a l’índex.
Per donar resposta a l’observació, s’afegeix la clàusula 27 (cessió i
subcontractació) a l’índex del Plec de clàusules:
“ÍNDEX
I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Tercera. Dades econòmiques del contracte. Pressupost base de licitació i valor
estimat
Quarta. Règim jurídic del contracte
Cinquena. Admissió de variants
Sisena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Setena. Durada
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
Novena. Aptitud per contractar
Desena. Solvència de les empreses licitadores
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
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LA NOSTRA MISSIÓ: prestar una assistència sanitària de qualitat, segura
sostenible a través d’una cartera de serveis àmplia, que cobreix l
necessitats d’atenció especialitzada del territori i l’abordatge integral de
cronicitat.
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Onzena. Presentació de les sol·licituds i de les proposicions
Dotzena. Procediment d’adjudicació
Tretzena. Anàlisi de la documentació
Catorzena. Desenvolupament de la negociació
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Setzena. Garantia definitiva
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Dinovena. Condicions especials d’execució
Vintena. Execució i supervisió dels serveis. Persona responsable del contracte
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-unena. Facturació i abonaments a l’empresa contractista
Vint-i-dosena. Altres obligacions de l’empresa contractista
V. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
Vint-i-tresena. Règim de recursos
Vint-i-quatrena. Arbitratge
Vint-i-cinquena. Mesures cautelars
Vint-i-sisena. Règim d’invalidesa
Vint-i-setena. Cessió i subcontractació”
2. Clàusula 11.11 Contingut dels sobres. En el contingut del sobre B, eliminar les
referències als «diversos lots» ja que únicament hi ha un lot.
Per donar resposta a l’esmena, s’eliminen les referències a «diversos lots», en
tractar-se d’un error de transcripció.
Es remarca que la present licitació no es divideix en lots, en base a la justificació
exposada en la clàusula 1.3 del Plec de clàusules.
En conseqüència, s’elimina de la clàusula 11.11 Contingut dels sobres el
següent: “En tractar-se d’un expedient amb diversos lots, i no ser “sobre únic”,
serà necessari que els licitadors seleccionin a quins lots es volen presentar. Com
a mínim s’ha de seleccionar un lot.”
3. Clàusula 20. Execució i supervisió dels treballs. Definir les particularitats del
lliurament dels béns (termini, lloc, instal·lació, comprovacions de qualitat,
formació,...), necessàries en cas que l’adjudicatari no sigui el propietari dels
actuals béns en rènting.
Per donar resposta a l’observació feta a la clàusula 20, relativa a l’execució i a la
supervisió dels treballs, s’inclourà el següent a la clàusula 11.11 del plec de
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clàusules, concretament a l’apartat “CONTINGUT SOBRE B”, a l’apartat a)
caldrà afegir el següent marcat en negreta:
a) En tractar-se d’un procediment de licitació amb negociació, les empreses
licitadores han d’incloure en el sobre B la seva proposta inicial, segons allò
que es demana en el plec de prescripcions tècniques. En aquest sentit, hauran
d’identificar:
• La seva oferta econòmica.
• El detall de cadascun dels béns que són objecte d’aquest contracte,
amb la identificació del seu import unitari.
• Justificació del compliment de les característiques descriptives que
s’assenyalen en el plec de prescripcions tècniques.
• Declaració de l’oferiment del termini mínim de garantia exigit.
• Termini de lliurament.
• Informació relativa al termini de lliurament, i aspectes relacionats
amb la instal·lació, comprovacions de qualitat i formació.
4. Clàusula 21. Facturació i abonaments a l’empresa contractista. Preveure el
procediment en cas que l’adjudicatari no sigui el propietari dels actuals béns en
rènting.
No es procedeix a donar resposta a l’esmena donat que la clàusula ja està
redactada de forma genèrica independentment de si l’adjudicatari és o no
propietari dels actuals béns de rènting.
5. Clàusula 22. Altres obligacions de l’empresa contractista. En l’apartat a), es
manifesta que els incompliments de les obligacions donaran lloc a la imposició
de «penalitats a què es refereix aquest plec», tanmateix en el plec no es
preveuen ni detallen penalitats de cap tipus.
En el present expedient no es preveuen penalitats ja que en aquesta licitació
l’incompliment de qualsevol de les clàusules donarà lloc, si s’escau, a la
resolució del contracte.
6. En referència als apartats a) d’integració social de persones amb discapacitat i c)
d’igualtat entre homes i dones, incorporar en el plec un mitjà de verificació del
compliment per a cadascuna de les clàusules socials que, en tot cas, haurà de
ser verificat abans del pagament de l’última certificació, d’acord amb les
previsions de la “Instrucció per a la incorporació de les clàusules socials a la
contractació pública de l’Ajuntament de Reus i els seus ens dependents
(29/12/2016)”.
En aquesta licitació no és d’aplicació els apartats a) d’integració social de
persones amb discapacitat i c) d’igualtat entre homes i dones
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Esmena 3: Sobre el Plec de prescripcions tècniques
1. Revisar que s’ha fet la relació de tots els equips ja que, per exemple, la fitxa de
l’equip «carro transport per 12 mòduls i 3 prestatges base 40x60» no consta en
la relació d’equips.
Per donar resposta a l’observació, s’eliminen les següents fitxes tècniques de
l’apartat 3: Característiques tècniques dels equips objecte del contracte, del Plec
de prescripcions tècniques:
CARRO TRANSPORT PER 12 MÒDULS I 3 PRESTATGES BASE 40X60
4240050200
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Carro de transport de material hospitalari dissenyat segons la norma ISO 3394.
2.- Inclou nansa per a transport en les 4 cantonades
3.- Marcs superior i inferior de l'estructura construïts d'acer inoxidable. Aquests marcs fan
de suport per a prestatges i/o cubetes.
4.- Possibilitat de transportar cubetes, prestatges o cubetes de 60 x 40 cm o mitjos
mòduls de 30 x 40 cm.
5.- Carro doble per a transport amb 12 mòduls o cubetes de plàstic i 3 prestatges d’ABS.
Inclourà cistelles, separadors i sistemes de fixació així com tot el material necessari per a
la identificació traçable del material ubicat ( etiquetatge, suports, retencions,...) amb
sistema RFID.
6.- Alçada del carro: 1.500 mm aproximadament.
7.- Sistema de tancament amb cadenat de barra o similar.
8.- Rodes amb frens: diàmetre mínim 75 mm. amb rodadura doble d’esferes i protecció
contra la pols (2 rodes giratòries 360º i 2 rodes fixes direccionals)
9.- Para-xocs al voltant del carro en la part superior i inferior en plàstic per a protegir els
laterals
ALTRES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE PUNTUEN
Millora de tots o alguns dels apartats inclosos a l’epígraf “ALTRES ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES”
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’INSTAL·LACIÓ QUE S’HAN D’HAVER INCLÒS EN EL
PREU OFERTAT PER A L’EQUIP
El carro se subministrarà completament muntat i col·locat a la sala de destinació.
El carro quedarà a punt per al seu ús i totalment integrat dins el recorregut logístic
d’infermeria del centre.
CARRO AUXILIAR BAIX 85 CM A/2 MÒDULS BASE 40X60
4250010800
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
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1.- Carro de transport de material hospitalari dissenyat segons la norma ISO 3394.
2.-Inclou nansa per a transport.
3.-Marcs superior i inferior de l'estructura construïts d'acer inoxidable. Aquests marcs fan
de suport per a prestatges i/o cubetes.
4.-Possibilitat de transportar cubetes, prestatges o cubetes de 60 x 40 cm o mitjos mòduls
de 30 x 40 cm.
5.-Inclou 2 contenidor amb guies.
Inclourà cistelles, separadors i sistemes de fixació així com tot el material necessari per a
la identificació traçable del material ubicat ( etiquetatge, suports, retencions,...) amb
sistema RFID.
6.- Dimensions exteriors aproximades: 90 cm alçada x 55 cm amplada x 65 cm fons.
7.-Rodes: diàmetre 75 mm.
ALTRES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE PUNTUEN
Millora de tots o alguns dels apartats inclosos a l’epígraf “ALTRES ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES”
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’INSTAL·LACIÓ QUE S’HAN D’HAVER INCLÒS EN EL
PREU OFERTAT PER A L’EQUIP
El carro se subministrarà completament muntat i col·locat a la sala de destinació.
El carro quedarà a punt per al seu ús i totalment integrat dins el recorregut logístic
d’infermeria del centre.
Cal remarcar que la fitxa tècnica “Carro auxiliar baix 85 cm a/2 mòduls base
40x60”, es trobava repetida dues vegades. Per tant, s’elimina la fitxa amb codi
4250010800, i es manté la mateixa amb codi 425011400.

Per altra banda, en virtut de l’entrada en vigor del “Reial Decret-llei 14/2019, de 31
d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions”, es procedeix a
esmenar el contingut dels plecs en el sentit assenyalat a continuació:
Esmena 1: Sobre el Plec de clàusules
S’afegeix el següent: “Normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de dades. En aquest sentit, el futur contractista té l’obligació de respectar la normativa
vigent en matèria de protecció de dades que es relacionen a l’article 122.2 de la LCSP,
en la redacció donada pel Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten
mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital,
contractació del sector públic i telecomunicacions.”
Esmena 2
Mitjançant el present document, es constata que, en el marc de l’assenyalat al Reial
decret llei 14/2019, mitjançant el qual es modifica l’article 116.1 de la LCSP, aquest
contracte no requereix la cessió de dades al contractista.

5/6

Aquest document modifica i esclareix el contingut dels documents “INFORME DE
NECESSITATS”, “PLEC DE CLÀUSULES” i “PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES” en el sentit assenyalat, motiu pel qual haurà de ser signat com a
prova de la seva conformitat pel licitador.
Reus, 6 de novembre de 2019

ESPAI PEL LICITADOR
Declaro que conec i accepto la totalitat de clàusules que es disposen en aquest
document (pàgina 1 a 6).
NOM I COGNOMS DEL LICITADOR
SOTASIGNAT DE L’OFERTA;
SIGNATURA I SEGELL
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