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I.

Introducció.

Aquestes Instruccions Internes de Contractació, han estat autoritzades pel Patronat de la
Fundació Clínic en sessió celebrada el dia 18 de setembre de 2013.
Aquestes instruccions estaran a disposició de tots els interessats en participar en els
procediments d’adjudicació dels contractes sotmesos a ella i seran objecte de publicació en
el Perfil del Contractant de la fundació, al qual es podrà accedir a través de la web
corporativa (http://www.fundacioclinic.org/).
Serà obligatori per a la Fundació Clínic, l’aplicació de les previsions contingudes en les
presents instruccions a totes les licitacions que entrin dins de l’àmbit d’aplicació de les
mateixes. En cas de modificació de les IIC, aquesta sortirà efectes a partir de la seva
publicació en el Perfil del Contractant.
El nivell de subjecció de la FCRB al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en
endavant TRLCSP, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, i per
tant la qualificació subjectiva de poder adjudicador no Administració pública en la celebració
dels seus contractes, es descriu al Règim d’Adquisicions de la FCRB autoritzats per la Junta
de Govern de la Fundació en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2012, i ratificat pel
Patronat de la Fundació en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2012.
II.

Règim Jurídic dels contractes NO HARMONITZATS que celebri la FCRB:

Tal com s’indica al Règim d’adquisicions de la FCRB, es regiran en termes generals per les
normes que recull el Llibre I del TRLCSP en tot allò que no sigui exclusiu de les AAPP; pel
que fa a la preparació del Contracte, es regulen per l’art. 137.2 del TRLCSP, segons el qual
la FCRB ha d’elaborar un plec on s’estableixin les característiques bàsiques del contracte, el
règim d’admissió de variants, les modalitats de recepció d’ofertes, els criteris d’adjudicació i
les garanties a constituir pels licitadors o adjudicatari, si corresponen; pel que fa a la
preparació del Contracte no li afecten les normes recollides al Títol I del Llibre II del
TRLCSP; en termes d’adjudicació del contracte, es regiran per l’art. 191 TRLCSP, qui
preveu el respecte a cinc principis bàsics de la contractació (Publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació), la creació d’aquestes Instruccions
Internes de Contractació (IIC) que els regulen, i la publicació al perfil de contractant de les
licitacions de contractes que superin els 50.000€.
D’acord amb el TRLCSP, actualitzat per l’Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, són
contractes no subjectes a regulació harmonitzada els contractes d’obres el valor estimat dels
quals sigui inferior a 5.000.000 d’euros, i els contractes de subministraments i serveis el
valor estimat dels quals sigui inferior a 200.000 euros.
Aquests imports s’actualitzaran de conformitat amb les actualitzacions que, en el seu cas,
s’introdueixin en el TRLCSP.
Pel que fa als efectes, execució i extinció d’aquests contractes de la FCRB, l'art. 20
TRLCSP determina que es regiran exclusivament pel dret privat, llevat la qüestió relativa
a la modificació dels contractes que es regirà per allò establert al títol V del Llibre I del
TRLCSP, en virtut de lo establert a l’article 20.2 de TRLCSP.
El procediment d’adjudicació d’aquests contractes es descriu en aquestes IIC i al Plec que
regeixi cada contracte.
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III.

Principis rectors de l’adjudicació dels contractes no harmonitzats que
celebri la FCRB.

Tots els contractes de la FCRB que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada han
d'adjudicar-se amb respecte als principis de Publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no discriminació. Aquests principis es garanteixen de la següent
manera:
Publicitat: Sense perjudici de que l’òrgan de contractació pugui establir altres
mecanismes addicionals en cada expedient, aquest principi quedarà acomplert amb la
inserció de la informació relativa a la licitació dels contractes l’import dels quals superi
els 50.000 euros, en el perfil de contractant de la FCRB.
Concurrència: Es garantirà l’obertura de la concurrència amb una definició objectiva i
de les necessitats objecte de contractació, de tal manera que en la mesura del possible
es definiran unes característiques tècniques i condicions del contracte el més amplies
possible per tal de facilitar la concurrència del major número de licitadors possible per
tal de complir amb l’objectiu pretès.
Transparència: Es donarà accés a les ofertes econòmiques i a les valoracions a tot
aquell participant en l’expedient que estigui interessat, podent-ne publicar la resolució
d’adjudicació i les valoracions de l'expedient, si l’òrgan de contractació ho creu
convenient.
Confidencialitat, sense perjudici del respecte a la publicitat de l’adjudicació i a la
informació que ha de donar-se als candidats i licitadors, l’òrgan de contractació no
divulgarà la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com
confidencial; en particular, lo relatiu als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les ofertes.
Igualtat i no discriminació: Amb l’anunci de licitació es publicaran els criteris de
valoració de les ofertes que regiran en la licitació i que s’aplicaran a tots els licitadors
admesos en el procediment.
IV.

Objectiu de les IIC de la FCRB.

Regular el procediment de contractació d’obres, serveis i subministraments, que no estiguin
subjectes a regulació harmonitzada, de forma que quedi garantida l’efectivitat dels principis
anunciats a dalt i de tal forma que el contracte s’adjudiqui a qui presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
V.

Procediment de contractació dels contractes NO HARMONITZATS:

La FCRB elaborarà un Plec, en el que s'estableixen les característiques bàsiques del
contracte, el règim d'admissió de variants, les modalitats de recepció d'ofertes, els criteris
d'adjudicació i les garanties que es determinin pels licitadors i per l’adjudicatari, en el seu
cas.
Els Plecs seran part integrant del contracte.
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El procediment de contractació s'iniciarà d'ofici pel Departament de Compres de la FCRB,
o mitjançant sol·licitud d’interessat, bé sigui el responsable d’un projecte, Centre de Cost,
o servei. Aquesta “Sol·licitud” es farà arribar al Departament de Compres, Unitat de
Contractació Pública (en endavant UCP), en el model de sol·licitud normalitzat de l’entitat.
Aquesta Sol·licitud contindrà, com a mínim, l'objecte del contracte, l'import aproximat del
contracte, la imputació de la despesa, i farà menció dels terminis de justificació i
l'aplicació de fons especials (com els FEDER), en el seu cas, així com les
característiques de la contractació.
L'òrgan de Contractació podrà emetre un “Ordre d’Inici” on autoritzi la preparació de
l'expedient.
La UCP prepararà l’Expedient de contractació, que contindrà com a mínim el Plec
administratiu que correspongui i les característiques tècniques del contracte, i al que es
podrà afegir el certificat de crèdit, així com les pròpies IIC, i quants documents es
considerin oportuns.
El Certificat de Crèdit, haurà de contenir el detall de l’import que certifiqui, la divisió en
anualitats si correspon, i haurà de ser emès pel Director Econòmic i Financer de la FCRB.
Quan es rebi a la UCP, es podrà tramitar una comanda virtual per comprometre el crèdit.
La preparació de les especificacions o característiques tècniques del contracte, així com
els criteris de valoració de les ofertes, es determinaran en estricta col·laboració amb els
promotors del contracte (Investigador principal o usuari de la prestació a contractar, o
persones en qui puguin delegar).
L'òrgan de Contractació, si ho creu convenient, emetrà una Resolució d'aprovació de
l’Expedient i la despesa. En aquesta Resolució podrà definir l'òrgan assessor que li
donarà suport per a fer les valoracions de les ofertes.
En els supòsits que corresponguin, la Unitat de Contractació publicarà un Anunci de
licitació al PERFIL de contractant de la FCRB, per respecte al principi de publicitat. Si es
creu convenient, es podrà donar major difusió amb la publicació a través d’altres medis
de difusió. L’anunci contindrà tota la informació necessària per concórrer a la licitació, en
especial les característiques bàsiques del contracte, el règim d’admissió de variants, les
modalitats de recepció d’ofertes, els criteris d’adjudicació i les garanties a constituir pels
licitadors o adjudicatari, si corresponen, així com les dades per al lliurament de les ofertes
(termini, lloc i forma). Si la naturalesa de la contractació ho aconsella, podrà establir-se un
número màxim de propostes a valorar en funció de criteris de solvència.
La FCRB també podrà restringir el procediment d’adjudicació d’un contracte a un mínim de
tres empreses o professionals sempre que aquests se seleccionin sobre la base de criteris
objectius i no discriminatoris.
La UCP rebrà les proposicions fins la data que es determini a l'anunci de licitació, i no
admetrà ofertes presentades fora del termini indica, sota cap concepte.
Si s'ha definit Mesa de Contractació per l'òrgan de Contractació, aquesta tindrà les
funcions que s'estableixen reglamentàriament. Sinó, s’estarà al procediment que es
descriu a continuació:
Rebudes les proposicions, la UCP obrirà i valorarà la capacitat i solvència de les
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empreses licitadores i sol·licitarà les esmenes que corresponguin. Si algun licitador queda
exclòs del procediment per no aportar la documentació requerida, l'òrgan de contractació
l'exclourà i la UCP li ho notificarà.
L’adjudicació dels contractes que suposin el lliurament d’una pluralitat de béns o serveis
de forma successiva i per preu unitari, sense que la quantia total es defineixi amb
exactitud en el moment de celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a
les necessitats de la FCRB, i sempre que el valor estimat del contracte no superin els
llindars de la contractació harmonitzada, s’efectuarà seguint el procediment que marquen
aquestes IIC, coincidint l’import màxim de licitació i l’import adjudicat.
Si el plec estableix la possibilitat de negociar les ofertes amb els licitadors, un cop
revisada la documentació general, la UCP dirigirà les negociacions amb els licitadors i els
tècnics i s'adjudicarà a l'oferta més avantatjosa econòmicament.
Si no s'ha previst la negociació dels termes de la contractació amb els licitadors, les
proposicions tècniques es traslladaran als òrgans assessors de l'òrgan de contractació si
s'han definit, i sinó, als tècnics usuaris o promotors de la contractació qui en un termini
raonable valoraran l'oferta tècnica. Amb aquesta valoració signada pels tècnics, la UCP
procedirà a l’obertura de la proposta econòmica o objectivable.
S'elevarà la proposta d'adjudicació a l'Òrgan de Contractació per tal que pugui emetre la
Resolució d'Adjudicació.
La UCP Notificarà l'adjudicació als licitadors en el termini màxim de 10 dies naturals des
de la data d’adjudicació. La notificació sol·licitarà, si s’escau, la garantia que
correspongui, i la resta de documentació, i s'adjuntarà el contracte per a la seva
signatura.
Potestativament, es podrà publicar un Anunci Informatiu amb els termes de l'Adjudicació
al Perfil de Contractant de la FCRB.
Un cop rebut el contracte signat el Departament de Compres procedirà a passar la
corresponent comanda. Si hi hagués urgència, el contracte serà títol suficient perquè el
proveïdor pugui lliurar l'objecte d'adquisició.
Posteriorment, i en cas de que s’hagin pactat condicions de Manteniment, aquestes seran
traslladades a la unitat de Serveis Generals del Departament de Compres per a la seva
informació i gestió.
La recepció dels béns contractats es realitzarà segons els usos habituals del
Departament de Compres de la FCRB.
Un cop el Departament d'Economia i Finances de la FCRB rebi les factures, les remetrà a
la UCP per tal que les validi i autoritzi la seva tramitació, sempre que s’hagin acomplert
les condicions del contracte. El Departament d’Economia i Finances farà els tràmits
habituals pel seu abonament, en els terminis legalment establerts.
Un cop transcorregut el període de garantia establert a la licitació el proveïdor podrà
sol·licitar formalment la seva devolució, que serà autoritzada per la UCP previ vist i plau
de l’usuari o promotor de la contractació.
Urgència: En cas d'urgència justificada en la sol·licitud, es podrà prescindir de l'ordre
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d'inici, i es podrà contractar publicant el plec, que haurà d'autoritzar-lo prèviament l'òrgan
de contractació i serà publicat al perfil de contractant de la FCRB.

VI.

Negociació

Sense perjudici de lo establert a l’apartat anterior, en els procediments d’adjudicació de
contractes no subjectes a regulació harmonitzada es podrà negociar amb els licitadors
interessats els termes del contracte, si l’objecte del contracte així ho aconsella.
VII.

Contractació directa

Podran adjudicar-se directament tots els contractes que pugui celebrar la FCRB l’import
dels quals no superi els 50.000€. Sense perjudici del que es disposa a la Disposició
Addicional d’aquestes IIC.
Així mateix, amb independència de l’import del contracte, però en tot cas amb respecte
als llindars dels contractes subjectes a regulació harmonitzada (5.000.000 euros per
contractes d’obres, i 200.000 euros per contractes de subministraments i serveis), podran
adjudicar-se directament aquells contractes en relació amb els quals quedi degudament
acreditat en la carta de sol·licitud d’inici de d’expedient que resulta necessari per motius
relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva o, en el seu cas, que, per raons
tècniques imposades per l’objecte del contracte o per l’alta especialització mèdica o
clínica requerida, o per motius de confidencialitat, no es pugui donar compliment als
principis de publicitat i concurrència, tal i com aquests estan definits a l’apartat III anterior.
En qualsevol cas, en relació amb els contractes de quantia superior a 50.000 euros,
caldrà elaborar, prèviament a la seva adjudicació, un Plec en el que s’estableixin les
característiques bàsiques del contracte i caldrà inserir en el perfil del contractant la
informació relativa a la seva adjudicació.
VIII.

Urgència.

Els procediments urgents es tramitaran amb prioritat i podran eludir qualsevol tràmit no
preceptiu pel TRLCSP.
IX.

Capacitat i solvència del contractista:

Podran contractar amb la Fundació Clínic, les persones naturals o jurídiques, que tinguin
plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en una prohibició de contractar i acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos en que
s’estableixi al Plec, es trobin degudament classificats.
Així mateix, els empresaris hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional
que en el seu cas sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte del contracte.
L’exigència de la Classificació serà potestativa de l’Òrgan de contractació.
X.

Anunci de licitació
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L’anunci de licitació que, en el seu cas, es publiqui contindrà, com a mínim les següents
mencions:
1)

Descripció característiques essencials del contracte i import màxim de licitació

2)

Termini de presentació d’ofertes

3)

Mètode i criteris de selecció d’ofertes

4)

Règim d'Admissió de variants

La Fundació establirà uns terminis adequats a fi de la presentació de les ofertes i adjudicarà
els contractes respectant els principis d’igualtat i no discriminació.
La Fundació garanteix la deguda confidencialitat respecte de la informació que els
empresaris hagin senyalat com confidencial i que els òrgans de contractació coneguin com a
conseqüència de la licitació, comprometent així mateix al adjudicatari a mantenir el mateix
deure de confidencialitat sobre la informació que conegui com a conseqüència de
l’adjudicació a la que se li hagués donat aquest caràcter de confidencial al Plec del
contracte, o que per la seva pròpia naturalesa tingui aquell caràcter.
XI.

Proposicions dels licitadors

Sense perjudici de les especificitats que es recullin al plec, els licitadors hauran d’incloure en
les seves ofertes tota la documentació necessària per acreditar la capacitat i solvència
requerides, així com el compliment de tots els requeriments de l’oferta tècnica, inclòs l'oferta
econòmica. De lo contrari podran ser exclosos del procediment d'adjudicació.
XII.

Valoració d'ofertes

Amb la finalitat d’adjudicar el contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu
conjunt, la FCRB establirà al Plec que hagi de regular l’adjudicació de cada contracte el
sistema de valoració de les ofertes, o el sistema de negociació del contracte.
Els criteris de valoració i la ponderació atribuïda a cadascú d’ells, o quan això no fos
possible, la seva classificació per ordre decreixent d’importància, vindrà clarament
especificat al Plec.
Els criteris de valoració seran objectius i relacionats amb l’objecte del contracte, podent-se
tenir en compte als efectes de valorar la solvència criteris referits a l’experiència o
característiques de l’empresa.
En el cas de que no s’hagin presentat ofertes, o les presentades siguin inadequades,
irregulars o inacceptables, el procediment es declararà desert.
XIII.

Adjudicació i formalització del contracte

El Departament Tècnic corresponent de la Fundació, farà un Informe d’adjudicació, on valori
les ofertes rebudes conforme als criteris establerts al Plec, proposant a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu
conjunt. En el cas de que s’hagi constituït una Mesa de contractació, serà aquesta la que
procedeixi a elevar a l’òrgan de contractació la proposta de contractació corresponent, que
en tot cas haurà de recaure sobre l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Sense perjudici del contingut mínim dels contractes establerts a continuació, be sigui
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mitjançant la seva incorporació al propi contracte o als Plecs, FCRB podrà incloure qualsevol
pacte, clàusula i condició que estimi convenient sempre que no sigui contrària al interès
públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració:
-

Identificació de les parts.

-

Acreditació de la capacitat dels firmants per a subscriure el contracte.

-

Definició de l’objecte del contracte.

-

Referència a la legislació aplicable al contracte.

-

Enumeració dels documents que integren el contracte.

-

El preu cert o la manera de determinar-lo.

-

La durada del contracte o les dates estimades, així com la pròrroga o pròrrogues, si
estiguessin previstes.

-

Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.

-

Les condicions de pagament.

-

Els supòsits de resolució.

-

L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, en el seu cas,
s’imposi al contractista.

-

Causes d’extinció del contracte i els seus efectes.

XIV.

Execució

El contracte adjudicat es regirà pel previst als Plecs, a les presents Instruccions i per les
normes de dret privat que resultin d’aplicació.
El contracte no podrà cedir-se pel contractista excepte prèvia autorització per escrit de
l’òrgan de contractació. Al Plec podrà preveure’s l’admissibilitat de subcontractació, que en
cap cas podrà afectar a totes les prestacions del contracte.
En el cas de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, el contracte seguirà amb
l’entitat resultant sempre que acrediti solvència suficient.
Les condicions per a la modificació del contracte hauran d'haver-se previst al Plec, amb els
límits i condicions que s'estableixen al TRLCSP.
Les condicions de la suspensió anticipada del contracte seran sotmeses a la normativa
vigent en matèria de contractació privada, pel que només es requereix el mutu acord de les
parts per a la formalització de les mateixes, excepte en el cas de la resolució anticipada per
als casos legal o contractualment prevists, en aquest cas no serà necessari el consentiment
previ de l’altre part que, en tot cas, podrà interposar la corresponent demanda davant l’òrgan
jurisdiccional corresponent.
XV.

Jurisdicció competent i arbitratge

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció dels contractes privats.
També serà competent per a conèixer les qüestions litigioses que afectin a la preparació i
adjudicació dels contractes privats que celebri la FCRB. No obstant, si les parts ho acorden,
podran sotmetre a arbitratge, conforme a les disposicions de la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge, la solució de les diferències.
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XVI.

Racionalització i ordenació de la contractació

FCRB podrà racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes, celebrant acords marc,
articular sistemes dinàmics d’adquisició o crear centrals de contractació d’obres,
subministraments o serveis, ajustant-se a lo previst als articles 194 a 205 del TRLCSP.
XVII.

Disposició addicional.

S’hauran de tenir en compte les previsions de la normativa d’aplicació en matèria de
subvencions i en el seu cas la pròpia de cada finançador.

XVIII. Clàusula final
Per tot allò no previst en aquestes IIC, s'estarà al previst estrictament a l’article 137.2, 189 i
191 del TRLCSP, i en lo no previst estrictament en aquests articles per a les entitats del
Sector Públic amb poder adjudicador no AAPP, s’estarà a la legislació privada, sense
perjudici de que l’òrgan directiu decideixi aplicar procediments més garantistes, prevists al
TRLCSP.
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