
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CSC 4/12

Tipogradia clarament
visible 

(2 punts)

Dosis clarament
diferenciada

(2 punts)

Tipogradia clarament
visible 

(2 punts)

Dosis clarament
diferenciada 

(2 punts)

Mesures de seguretat 
(2 punts)

Principi actiu, concentració, volum 
total, vioa, lot i caducitat x ex: 1g, 500mg, 250mg Principi actiu, concentració, volum 

total, vioa, lot i caducitat x ex: 1g, 500mg, 250mg envàs de plàstic/ vidre, ampolla /vial
dispositius específics

Oferta econòmica
(45 punts)

Termini de lliurament
(2 punts)

Valoració dels 
albarans 

(10 punts)

Comanda mínima
(10 punts)

Compromís d'informar del 
trencament d'estoc i/o 

inclompliment del termini 
de llirament 

(2 punts)

Atorgant-se la màxima 
puntuació a l'oferta més 

econòmica i puntuant-se la 
resta en aplicació de la 

proporció directa inversa que 
comprengui la diferència que 
presentin respecte de la més 

econòmica
                        

x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant

y= puntuació màxima de 
l’apartat

Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més 

avantatjosa

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que especifiqui un 
termini fins a 24 hores (2 

punts), 48 hores  (1 punt) i 
72 hores (0,5 punts)

Obtenint la màxim puntuació 
l’empresa que enviï els 
albarans valorats (preu 

adjudicat a l’expedient, lot i 
caducitat) (10 punts) i 0 

punts l’empresa que no ho 
aporti.

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que no obligui a fer 
una comanda mínima (10 

punts), Fins a 150 euros (5 
punts), a partir de 151 euros 

(0 punts)

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 
indiqui el compromís 

d'informar del trencament 
d'estoc i/o inclompliment del 

termini de lliurament i 
puntuant-se amb 0 punts 

l’oferta que no ho 
especifiqui

VIAL 
ORAL

VIAL 
PARENTERAL

ALTRES
VIES

Presencia/Absència de 
latex

(3 punts)

Garantitatzió 
cadena de fred

(4 punts)

Presentació 
envàs unidosis

(1 4 punts)

Inclusió en 
acondicionament intern de 
codi de barres o datamatrix

(14 punts)

Presentació 
envàs unidosis

(14 punts)

Principi actiu, nom de l'especialitat, 
dosis farmaceutica, codi nacional, lot 

i caducitat

Principi actiu, nom de l'especialitat, 
dosis farmaceutica, codi nacional, 

lot i caducitat

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que no 
contingui i 0 punts la que 

contingui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

garanteixi la cadena de fred i 
0 punts la que no ho 

especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui la totalitat de la 
citada presentació i 0 punts 

la que no ho  especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui la totalitat de la 
citada presentació i 0 punts 

la que no ho  especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui la totalitat de la 
citada presentació i 0 punts 

la que no ho  especifiqui

LOT 1 - MEDICAMENTS

SOBRE B (Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)

CRITERIS DE SEGURETAT (Màxim 10 punts)

SOBRE C (Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

ACONDICIONAMENT 
EXTERN

ACONDICIONAMENT 
INTERN

CRITERIS ARITMETICS -COMUNS PER TOTS ELS LOTS (Màxim 69  punts)

CRITERIS ARITMETICS -ESPECIFICS LOT 1 - (Màxim 21  punts)
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CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CSC 4/12

Dispositiu de subjecció al 
pal 

(5 punts)

Tipogradia clarament
visible a l'etiquetatge 

individual  del producte
(5 punts)

Principi actiu, concentració, volum 
total, vioa, lot i caducitat

Oferta econòmica
(45 punts)

Termini de lliurament
(2 punts)

Valoració dels 
albarans 

(10 punts)

Comanda mínima
(10 punts)

Compromís d'informar del 
trencament d'estoc i/o 

inclompliment del termini 
de llirament 

(2 punts)

Atorgant-se la màxima 
puntuació a l'oferta més 

econòmica i puntuant-se la 
resta en aplicació de la 

proporció directa inversa que 
comprengui la diferència que 
presentin respecte de la més 

econòmica
                        

x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant

y= puntuació màxima de 
l’apartat

Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més 

avantatjosa

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que especifiqui un 
termini fins a 24 hores (2 

punts), 48 hores  (1 punt) i 
72 hores (0,5 punts)

Obtenint la màxim puntuació 
l’empresa que enviï els 
albarans valorats (preu 

adjudicat a l’expedient, lot i 
caducitat) (10 punts) i 0 

punts l’empresa que no ho 
aporti.

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que no obligui a fer 
una comanda mínima (10 

punts), Fins a 150 euros (5 
punts), a partir de 151 euros 

(0 punts)

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 
indiqui el compromís 

d'informar del trencament 
d'estoc i/o inclompliment del 

termini de lliurament i 
puntuant-se amb 0 punts 

l’oferta que no ho 
especifiqui

Existència d'un sistema 
d'administració i/o 

aditivació
(15 punts)

Presencia/Absència de 
PVC 

(3 punts)

Presencia/Absència de 
làtex 

(3 punts)

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui el sistema i 0 
punts la que no ho  

especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que no 
contingui PVC i 0 punts la 

que contingui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que no 

contingui làtex i 0 punts la 
que contingui

CRITERIS ARITMETICS -COMUNS PER TOTS ELS LOTS (Màxim 69  punts)

CRITERIS ARITMETICS -ESPECIFICS LOT 2 - (Màxim 21  punts)

CRITERIS DE SEGURETAT (Màxim 10 punts)

LOT 2 - SERUMS

SOBRE B (Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)

SOBRE C (Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)
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CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CSC 4/12

Llegenda clarament visible 
de la via d'adm  a 

l'etiquetatge individual 
(10 punts)

Oferta econòmica
(45 punts)

Termini de lliurament
(2 punts)

Valoració dels 
albarans 

(10 punts)

Comanda mínima
(10 punts)

Compromís d'informar del 
trencament d'estoc i/o 

inclompliment del termini 
de llirament 

(2 punts)

Atorgant-se la màxima 
puntuació a l'oferta més 

econòmica i puntuant-se la 
resta en aplicació de la 

proporció directa inversa que 
comprengui la diferència que 
presentin respecte de la més 

econòmica
                        

x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant

y= puntuació màxima de 
l’apartat

Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més 

avantatjosa

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que especifiqui un 
termini fins a 24 hores (2 

punts), 48 hores  (1 punt) i 
72 hores (0,5 punts)

Obtenint la màxim puntuació 
l’empresa que enviï els 
albarans valorats (preu 

adjudicat a l’expedient, lot i 
caducitat) (10 punts) i 0 

punts l’empresa que no ho 
aporti.

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que no obligui a fer 
una comanda mínima (10 

punts), Fins a 150 euros (5 
punts), a partir de 151 euros 

(0 punts)

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 
indiqui el compromís 

d'informar del trencament 
d'estoc i/o inclompliment del 

termini de lliurament i 
puntuant-se amb 0 punts 

l’oferta que no ho 
especifiqui

ESPECIFICS DELS 
PREPARATS PER A 

HIPERGLUCÈMIA

Naturalesa de l'envàs 
(3 punts)

Varietat de sabors 
(4 punts)

Presencia de 0 a 10% de 
sacarosa respecte el total 

del valor energètic de 
carbohidrats 

(1 punts)

Absencia de lactosa (1 
punts)

Dietes hipercalòriques
(3 punts)

Dietes hiperproteíques
3 punts)

 Quantitat necessària de 
producte per obtenir la 
densitat pudding/flam 

afegit a 100 ml d’aigua a 
temperatura ambient

(2 punts)

Temps de permanència in 
vitro en consistència 

pudding/flam afegit a 100 
ml d’aigua a temperatura 

ambient
(2 punt)

Presència de 0 a 10% 
de fructosa respecte el 
total del valor energètic 

de carbohidrats
(1 punt)

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que sigui 
de plàstic/cartró i 0 punts la 

que sigui de vidre

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que tingui 

3 sabors o més, la que tingui 
2 sabors 2 punts i la que  

tingui 1 sabor 0 punts

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui una presència 
inferior al 10% i 0 punts qui 

no ho especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui l’absència de 
lactosa 0 punts qui no ho 

especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que tingui 
un contingut calòric igual o 
superior a 1,5 kcal/mL i 0 

punts la que tingui un 
contingut menor a 1,5 

kcal/mL

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que tingui 

un percentatge de kcal 
proteiques major o igual al 
20% i 0 punts la que tingui 

menys del  20%

Atorgant-se la màxima 
puntuació a l’oferta que 

menys quantitat de 
producte necessiti i 

puntuant-se la resta en 
aplicació directa inversa 

que comprengui la 
diferència que presentin 

respecte de la que menys 
quantitat de producte 

necessari

Atorgant-se la màxima 
puntuació a l’oferta que 
més temps estigui de 

permanència (cal aportar 
document acreditatiu) i 
puntuant-se la resta en 
aplicació directa inversa 

que comprengui la 
diferència que presentin 
respecte de la que més 

temps estigui de 
permanència

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui una 
presència inferior o igual 

al 10% de fructosa i 0 
punts la que especifiqui 
contingut major al 10% 

de fructosa

CRITERIS DE SEGURETAT (Màxim 10 punts)

ESPECIFICS DELS ESPESSIDORS

CRITERIS ARITMETICS -ESPECIFICS LOT 3 - (Màxim 21  punts)

CRITERIS ARITMETICS -COMUNS PER TOTS ELS LOTS (Màxim 69  punts)

SOBRE C (Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

LOT 3 - NUTRICIÓ ENTERAL

SOBRE B (Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)
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CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CSC 4/12

Tipogradia clarament
visible 

(2 punts)

Dosis clarament
diferenciada

(2 punts)

Tipogradia clarament
visible 

(2 punts)

Dosis clarament
diferenciada 

(2 punts)

Mesures de seguretat 
(2 punts)

Principi actiu, concentració, volum 
total, vioa, lot i caducitat x ex: 1g, 500mg, 250mg Principi actiu, concentració, volum 

total, vioa, lot i caducitat x ex: 1g, 500mg, 250mg envàs de plàstic/ vidre, ampolla /vial
dispositius específics

Oferta econòmica
(45 punts)

Termini de lliurament
(2 punts)

Valoració dels 
albarans 

(10 punts)

Comanda mínima
(10 punts)

Compromís d'informar del 
trencament d'estoc i/o 

inclompliment del termini 
de llirament 

(2 punts)

Atorgant-se la màxima 
puntuació a l'oferta més 

econòmica i puntuant-se la 
resta en aplicació de la 

proporció directa inversa que 
comprengui la diferència que 
presentin respecte de la més 

econòmica
                        

x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant

y= puntuació màxima de 
l’apartat

Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més 

avantatjosa

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que especifiqui un 
termini fins a 24 hores (2 

punts), 48 hores  (1 punt) i 
72 hores (0,5 punts)

Obtenint la màxim puntuació 
l’empresa que enviï els 
albarans valorats (preu 

adjudicat a l’expedient, lot i 
caducitat) (10 punts) i 0 

punts l’empresa que no ho 
aporti.

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que no obligui a fer 
una comanda mínima (10 

punts), Fins a 150 euros (5 
punts), a partir de 151 euros 

(0 punts)

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 
indiqui el compromís 

d'informar del trencament 
d'estoc i/o inclompliment del 

termini de lliurament i 
puntuant-se amb 0 punts 

l’oferta que no ho 
especifiqui

Identificació clara de cada 
unitat de medicament

16 punts)

Presencia/ Absència de 
làtex

(5 punts)

 principi actiu, nom de l’especialitat , 
quantitat de principi actiu i/o 

concentració, volum total, codi 
nacional, lot i data de caducitat

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui la totalitat de la 
citada presentació i 0 punts 

la que no ho  especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que no 

contingui làtex i 0 punts la 
que contingui

LOT 4 - CONTRASTOS

SOBRE B (Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)

SOBRE C (Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

CRITERIS ARITMETICS -COMUNS PER TOTS ELS LOTS (Màxim 69  punts)

CRITERIS ARITMETICS -ESPECIFICS LOT 4 - (Màxim 21  punts)

ACONDICIONAMENT 
EXTERN

ACONDICIONAMENT 
INTERN

CRITERIS DE SEGURETAT (Màxim 10 punts)
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CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CSC 4/12

Tipogradia clarament
visible 

(2 punts)

Dosis clarament
diferenciada

(2 punts)

Tipogradia clarament
visible 

(2 punts)

Dosis clarament
diferenciada 

(2 punts)

Mesures de seguretat 
(2 punts)

Principi actiu, concentració, volum 
total, vioa, lot i caducitat x ex: 1g, 500mg, 250mg Principi actiu, concentració, volum 

total, vioa, lot i caducitat x ex: 1g, 500mg, 250mg envàs de plàstic/ vidre, ampolla /vial
dispositius específics

Oferta econòmica
(45 punts)

Termini de lliurament
(2 punts)

Valoració dels 
albarans 

(10 punts)

Comanda mínima
(10 punts)

Compromís d'informar del 
trencament d'estoc i/o 

inclompliment del termini 
de llirament 

(2 punts)

Atorgant-se la màxima 
puntuació a l'oferta més 

econòmica i puntuant-se la 
resta en aplicació de la 

proporció directa inversa que 
comprengui la diferència que 
presentin respecte de la més 

econòmica
                        

x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant

y= puntuació màxima de 
l’apartat

Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més 

avantatjosa

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que especifiqui un 
termini fins a 24 hores (2 

punts), 48 hores  (1 punt) i 
72 hores (0,5 punts)

Obtenint la màxim puntuació 
l’empresa que enviï els 
albarans valorats (preu 

adjudicat a l’expedient, lot i 
caducitat) (10 punts) i 0 

punts l’empresa que no ho 
aporti.

Obtenint la màxim puntuació 
l’oferta que no obligui a fer 
una comanda mínima (10 

punts), Fins a 150 euros (5 
punts), a partir de 151 euros 

(0 punts)

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 
indiqui el compromís 

d'informar del trencament 
d'estoc i/o inclompliment del 

termini de lliurament i 
puntuant-se amb 0 punts 

l’oferta que no ho 
especifiqui

VIAL 
ORAL

VIAL 
PARENTERAL

ALTRES
VIES

Presencia/Absència de 
latex

(3 punts)

Garantitatzió 
cadena de fred

(4 punts)

Presentació 
envàs unidosis

(14 punts)

Inclusió en 
acondicionament intern de 
codi de barres o datamatrix

(14 punts)

Presentació 
envàs unidosis

(14 punts)

Principi actiu, nom de l'especialitat, 
dosis farmaceutica, codi nacional, lot 

i caducitat

Principi actiu, nom de l'especialitat, 
dosis farmaceutica, codi nacional, 

lot i caducitat

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que no 
contingui i 0 punts la que 

contingui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

garanteixi la cadena de fred i 
0 punts la que no ho 

especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui la totalitat de la 
citada presentació i 0 punts 

la que no ho  especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui la totalitat de la 
citada presentació i 0 punts 

la que no ho  especifiqui

Obtenint la màxima 
puntuació l’oferta que 

especifiqui la totalitat de la 
citada presentació i 0 punts 

la que no ho  especifiqui

CRITERIS ARITMETICS -ESPECIFICS LOT 5 - (Màxim 21  punts)

LOT 5 - ALTERNATIVA TERAPEUTICA SIMILAR

SOBRE B (Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)

CRITERIS DE SEGURETAT (Màxim 10 punts)

SOBRE C (Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

CRITERIS ARITMETICS -COMUNS PER TOTS ELS LOTS (Màxim 69  punts)

ACONDICIONAMENT 
EXTERN

ACONDICIONAMENT 
INTERN
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