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NÚM. EXPEDIENT: 2021-037 SUBMINISTRAMENT DE BATES (SALES CULTIUS COMUNS) 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
SUBMINISTRAMENT DE BATES AMB CATEGORIA EPI PER A LES  SALES CULTIUS 
COMUNS DEL VHIR DESTINATS A LA UNITAT DE SERVEIS GENERALS I 
INFRAESTRUCTURES (SGI) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1. Objecte de la licitació. 

 

L’objecte del present plec és el subministrament de bates amb categoria EPI per a les sales 

de cultius comuns del VHIR gestionades per la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures 

(SGI) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).  

 

Són a càrrec de l’empresa adjudicatària qualsevol despesa i impost derivat de la 

contractació (tret de l’IVA), segons les disposicions vigents mentre duri el contracte, de la 

manera i quantia que aquestes assenyalin. Així mateix, són a càrrec de l’empresa 

adjudicatària totes les despeses que es puguin originar amb motiu del transport fins al lloc 

de lliurament. 

 

 

 

Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte. 

 

El subministrament objecte del present procediment de licitació tindrà una durada inicial de 

dos (2) anys, amb possibilitat de pròrroga de dos (2) anys més. En aquest cas, el valor 

estimat i el pressupost màxim de licitació no coincideixen. 

 

El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent als dos (2) anys inicials, és 

de “DEU MIL SIS-CENTS EUROS” (10.600,00 €), si li afegim la quantitat corresponent a 

l’IVA, que és de “DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS” (2.226’00 €), l’import total 

ascendeix a la suma d’ “DOTZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS” (12.826’00 €). 

 

 Tenint en compte el paràgraf anterior, el pressupost anual màxim és de “CINC MIL 

TRES-CENTS EUROS” (5.300€), IVA exclòs. 

 

 S’estableix un pressupost unitari màxim per bata de 3,20 euros.  

 

 Preu unitari que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÓMICA–

SOBRE C. 

 

En cap cas l’estimació del consum serà vinculant, el VHIR abonarà les factures del producte 

realment subministrat, detallant en la factura els números d’albarans degudament signats 

per la persona que recepcionarà la comanda. D’aquesta manera el pressupost s’anirà 

extingint en base a les comandes realitzades. 

 

El valor estimat del contracte és de “VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS VINT EUROS” 

(23.320,00€), que si li afegim la quantitat corresponent a l’IVA, que és de “QUATRE MIL 

VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS” (4.897,20 €), l’import total 

ascendeix a la suma de “VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VINT 

CÈNTIMS” (28.217,20 €). 
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Import establert per modificacions: 

 

S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 

l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació, donat que sorgeixi la 

possibilitat de l’augment del nombre d’articles degut a les possibles noves necessitats de 

la Unitat de SGI. En qualsevol cas l’increment mantindrà els preus unitaris adjudicats en 

l’oferta Econòmica del licitador. L’import serà retribuït a l’empresa de la mateixa manera i 

sota les mateixes condicions que regulen el present plec, prèvia presentació per part de 

l’adjudicatari del pressupost. 

 

 

 

Clàusula 3. Durada del contracte. 

 

El present contracte tindrà una durada inicial de dos (2) anys, prorrogables a dos (2) 

anys més, d’any en any. 

  

En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel 

l’empresa adjudicatària, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 

 

 

 

Clàusula 4. Facturació i pagament. 

 

L’empresa adjudicatària emetrà les factures associades als productes subministrats 

descrits en el present PPT i haurà de ser enviada en format digital a: factures@vhir.org  

 

S’haurà d’emetre una factura per cada comanda indicant a quins productes fa referència, i 

el lot al qual pertany, així com indicar la referencia “LICI 2021-037 SUBMINISTRAMENT 

DE BATES AMB CATEGORIA EPI PER LES  SALES CULTIUS COMUNS DEL VHIR”.  

 

A cada factura ha de constar obligatòriament el lloc d’entrega tal i com s’indica en la 

Clàusula 5.4 del present Plec.  

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 10.600,00 euros        

Possibles modificacions 2.120,00 euros 

Possibles pròrrogues 10.600,00 euros 

Total 23.320,00 euros 

mailto:factures@vhir.org
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El pagament efectiu de les factures rebudes es realitzarà mitjançant transferència bancària, 

amb venciment 30 dies / data factura. 

 

L'entitat contractant realitza el pagament dels subministraments un cop la comanda hagi 

arribat en la seva totalitat al VHIR i un cop entrada la factura al seu registre. D'acord amb 

aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la totalitat del 

preu del contracte. 

 

 

 

Clàusula 5. Descripció del subministrament objecte de contractació. 

 

5.1 Descripció de la tipologia d’articles a subministrar 

 

L’empresa adjudicatària ha d’aportar, juntament amb l’oferta tècnica al sobre 2, la fitxa 

tècnica del producte. Les empreses que no facilitin la fitxa tècnica o característiques 

tècniques amb la descripció del producte en el sobre 2 seran excloses de la present 

licitació. 

 

Les bates han de ser concebudes per la protecció del treballador enfront medicaments o 

substàncies perilloses amb l’objectiu de minimitzar l’exposició al risc, garantir les condicions 

òptimes de treball i seguretat i presentar protecció enfront agents biològics. 

 

Les característiques mínimes de bates amb categoria EPI per les sales de cultius són les 

següents: 

 

 Bata d’aïllament no estèril d’un sol ús transpirable i impermeable  

 Normativa obligatòria: Reglament (EU) 2016/425 d’equips de protecció individual- 
EPI: Categoria III no estèril.  

 Coll ajustable amb sistema de subjecció amb velcro o cintes 

 Punys teixits elàstics i ajustables (mínim 7 CM) 

 Esquena solapada amb cintes de subjecció en esquena i cintura 

 Costures segellades mitjançant ultrasò que augmenta el control de barrera 

 Color del teixit diferent al blanc (blau o verd) 

 Dimensions: Talla L (114x142 cm) 

 Testades enfront a productes citostàtics d’acord amb la norma ASTM F739 

 Que compleixin EN 14605: 2005+A1:2009 Tipus PB [4] de roba hermètica a 

pulveritzacions. 

 Fabricades segons EN ISO 13485 per la fabricació d’equip mèdic 

 

 

5.2. Invariabilitat del producte i del preu 

 

Un cop adjudicat, l’empresa adjudicatària no podrà canviar les característiques tècniques 

dels productes a subministrar ni tampoc els seus preus unitaris. Qualsevol modificació de 
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les característiques dels productes haurà de ser prèviament autoritzada per la Unitat de 

Serveis Generals i Infraestructures (SGI). 

 

 

5.3. Logística 

 

El subministrament es farà en lliuraments programats i en funció de les necessitats de la 

Unitat de Serveis Generals i Infraestructures (SGI). 

 

Es valorarà molt positivament per part de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures 

(SGI) que l’empresa adjudicatària mantingui un estoc de seguretat que garanteixi la 

capacitat d’atendre el subministrament en qüestió. 

 

Durant la vigència del contracte, la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures (SGI) podrà 

sol·licitar mostres dels articles amb l’objecte de fer un seguiment de la qualitat dels 

productes subministrats i de la seva conformitat amb les condicions del contracte. 

 

 

5.4. Lloc d’entrega. 

 

Els productes a subministrar es lliuraran a nom de la Unitat de Serveis Generals i 

Infraestructures, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca 

(VHIR) a la següent direcció postal: 

 

 Edifici Collserola  

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 

 Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 

08035 Barcelona 

 

Cada comanda ha d’anar acompanyada de l’albarà corresponent. 

 

El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment 

de la seva contractació. 

 

 

5.5 Condicions de Subministrament i termini de lliurament dels productes. 

 

1. El subministrament es lliurarà, segons indiqui la comanda, en la ubicació  indicada 

a la Clàusula 5.4 del present Plec, en horari de 7:30 a 17:00h de dilluns a divendres, 

no festius. 

 

2. El material es lliurarà degudament empaquetat, precintat i identificat. Acompanyat 

del corresponent Albarà de lliurament, el qual haurà d’indicar com a mínim, data de 

lliurament, la quantitat subministrada de producte lliurat i la persona que recepciona 

la mercaderia. 
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3. El material se subministrarà en conformitat amb les peticions / comandes 

realitzades per la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures. 

 

4. Sistemàtica de lliuraments: 

 

La Unitat de Serveis Generals i Infraestructures (SGI) del VHIR sol·licitarà la 

comanda de material, mitjançant correu electrònic, a l'empresa adjudicatària 

indicant el tipus de producte, la quantitat a subministrar i el lloc d’entrega del 

material. L’empresa adjudicatària haurà de facilitar un correu electrònic i un telèfon 

de contacte per aquesta finalitat. 

 

Des de la formulació de la comanda, l’empresa adjudicatària tindrà un termini màxim 

de lliurament deu (10) dies laborables a comptar a partir del dia següent al qual 

s’efectuï la comanda. Així mateix, les comandes es podran començar a efectuar a 

partir del dia següent a la formalització del contracte que resulti de la present 

licitació, una vegada s’hagi adjudicat definitivament. 
 

Si el subministrament és considerat URGENT el termini màxim serà en 24 hores. 

En el cas que el termini finalitzi en dia inhàbil, se subministrarà el dia immediat hàbil. 
 

Al moment del lliurament se signarà, el corresponent Albarà de lliurament. 

 

5. Reclamacions i retirades de productes subministrats: L'empresa adjudicatària 

establirà un protocol per atendre les reclamacions i les possibles retirades de 

productes no aptes per al seu ús. 

 

 

 

Clàusula 6. Responsable del contracte.  

 

El responsable del contracte és el Cap de Serveis Generals i Infraestructures del VHIR, a 

qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió del 

subministrament contractat, conformar la facturació que emeti l’adjudicatària; seguiment, 

control i dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; 

determinar si la prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 

execució i compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a 

les obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de 

Recerca (VHIR) en aquest contracte. 

 

 

 

Clàusula 7. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 

Intel·lectual i Industrial. 

 

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 

protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
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adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 

donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 

present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 

haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 

assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 

intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 

confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 

 

S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert 

en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva 

explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, inclosos 

els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, 

tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial 

generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l’empresa 

adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, 

“Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin directa o indirectament de la relació entre 

VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de 

licitació. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 

altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat Industrial 

i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del contracte que es 

derivi del present procediment de licitació. En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del 

contracte que es derivi del present procediment de licitació descobrís o desenvolupés 

qualsevol creació de propietat intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat 

descobriment o desenvolupament constitueix informació confidencial del VHIR. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 

discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 

protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 

de qualsevol tercer designat per aquest. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 

explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 

execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
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Clàusula 8. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor (50 punts)  

 

Els criteris que a continuació s’indiquen, s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La 

valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a 

la oferta que s’ajusti millor al demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta 

d’ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no 

rellevant. 

 

OFERTA TÈCNICA .............................................................................. MÀXIM 50 PUNTS. 

 

8.1. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: ....................... 48 punts 

 

 Memòria especificacions tècniques dels elements a subministrar, ajustant-se a les 

característiques i requisits detallats en el Plec de Prescripcions Tècniques. Les 

referències als productes seran clares i les descripcions i nomenclatura 

inequívoques (fins a 38 punts). 

 

 Organització i mitjans de subministrament: descripció de la logística i del termini 

d’entrega (fins a 10 punts). 

 

8.2. Millores addicionals: ....................................................................................... 2 punts  

 

 Disponibilitat i assessoria tècnica post-venda de la casa comercial, de manera 

telefònica o si s’escau per presència física de l’especialista de producte  

 

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim 

el licitador obtingui trenta-cinc (35) punts en la proposta relativa als criteris 

quantificables segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs. 

 

 

 

Barcelona, 10 de juny 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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