TARIFES ORIENTATIVES SACAC 2021
TIPUS DE SERVEI
OPROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ORDINARIS (Inclou el
simplificat, simplificat abreujat, restringits, procediments amb
negociació)
- Inclou informe jurídic i tramitació de l’expedient fins formalització del
contracte.
- No inclou assessorament tècnic més enllà de la revisió jurídica dels
documents elaborats pel centre.
 subministraments
 Serveis, Obres, concessió d’obres i serveis, contractes administratius
especials, contractes patrimonials

2% del VEC

Mínim

Màxim

700€

3.500€

900€

6.500€

TIPUS DE SERVEI
ACORD MARC I SISTEMA DINÀMIC D’ADQUISICIÓ
- Inclou informe jurídic i tramitació de l’expedient fins formalització del
contracte i tramitació dels expedients derivats.
- No inclou assessorament tècnic més enllà de la revisió jurídica dels
documents elaborats pel centre.
 Serveis, subministraments, obres

2% del VEC
Mínim

Màxim

800€

5.000€

TIPUS DE SERVEI
CONCURS DE PROJECTES
- Inclou informe jurídic i tramitació de l’expedient fins formalització del
contracte.
- No inclou assessorament tècnic més enllà de la revisió jurídica dels
documents elaborats pel centre.

2% del VEC
Mínim

Màxim

1.500€

8.000€

TIPUS DE SERVEI
CONTRACTES MENORS
- No inclou redacció d’annexes tècnics ni publicació trimestral al perfil del
contractant.
 Revisió
 Redacció (contracte i documents inicials)

2% del VEC
150€
250€

TIPUS DE SERVEI
EXPEDIENTS COMPRA PÚBLICA INNOVADORA (Tant compra pública
precomercial com compra pública amb tecnologia innovadora)
- Inclou informe jurídic i tramitació de l’expedient fins formalització del
contracte.

3% del VEC
Mínim

Màxim

1.500€

8.500€

TIPUS DE SERVEI
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA (ACORDS MARC)

2% del VEC

Tarifa SACAC

Mínim

Màxim

500€

800€

Adhesió a l’acord marc

Suplement de 300€

Tramitar derivat

Tarifa OFICINA TÈCNICAFARMÀCIA (en els expedients de farmàcia de compra centralitzada
s’aplica aquesta tarifa a més de la del SACAC)
Adhesió a l’acord marc

500€

NOTES:
 En el cas d’acords marc amb menys de 6 entitats, es realitzarà pressupost en funció de les hores de
dedicació previstes del personal del SACAC.
 No s’inclouen en la tarifa l’elaboració de documents de modificació, resolució, pròrroga, revisió de
preus dels contractes derivats ni tampoc la realització dels tràmits corresponents.

TIPUS DE SERVEI
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA (SISTEMES DINÀMICS
D’ADQUISICIÓ)
Tarifa SACAC

2% del VEC
Mínim

Adhesió al SDA

200€

Tramitació contracte específic

500€

Màxim

800€

Tarifa FARMÀCIA (en els expedients de farmàcia de compra centralitzada
s’aplica aquesta tarifa a més de la del SACAC)
500€

Tramitació contracte específic

TIPUS DE SERVEI
GESTIÓ PERFIL DEL CONTRACTANT/PLATAFORMA
- No inclou revisió jurídica dels expedients publicats, redacció de documentació ni tampoc
assessorament en el compliment de la Llei de Transparència ni elaboració de la documentació a
publicar trimestralment
Opció A

2.500€ anuals (independentment del nombre d’expedients publicats)

Opció B

0,50% del pressupost de licitació de cada expedient publicat

TIPUS DE SERVEI
MODELS DE PLECS
- No inclou informe jurídic d’anàlisi de quin és el nivell de subjecció de l’entitat a la normativa de
contractació pública
Obert, negociat, restringit

3.500€

SDA, Acord Marc, compra pública innovadora
Concurs de projectes

4.500€
5.000€

TIPUS DE SERVEI
REVISIÓ JURÍDICA DE PLECS I/O ACTUALITZACIÓ DELS PLECS TIPUS A LA NORMATIVA
VIGENT
(no inclou tramitació ni informe jurídic)
500€
Qualsevol procediment
(no inclou tramitació però si informe jurídic) més
700€
assistència a les obertures, si s’escau

TIPUS DE SERVEI
INFORME JURÍDIC NO VINCULAT A CAP EXPEDIENT TRAMITAT PEL CSC

400€

TIPUS DE SERVEI
DOCUMENTS DE MODIFICACIÓ, RESOLUCIÓ, PRÒRROGA O REVISIÓ DE PREUS
- Inclou informe jurídic i preparació dels documents, no inclou elaboració de informe tècnic del
responsable del contracte ni l’enviament o tramitació
Modificació o resolució sense oposició del contractista i pròrroga i revisió de preus

250€

Modificació o resolució amb oposició del contractista

500€

TIPUS DE SERVEI
CONSULTA NO VINCULADA A CAP EXPEDIENT TRAMITAT PEL CSC

100€

TIPUS DE SERVEI
ENCÀRRECS A UN MITJÀ PROPI / CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRRECS DE GESTIÓ
- No inclou anàlisi del compliment dels requisits legals per a ser mitjà propi per part de l’entitat
destinatària de l’encomana ni redacció dels annexes tècnics que regulen la prestació
Revisió

200€

Redacció (encàrrec i documents inicials)

400€

TIPUS DE SERVEI
INFORME JURÍDIC PER A RESOLDRE RECURS EN UN EXPEDIENT NO TRAMITAT PEL CSC
Si és recurs especial en matèria de contractació

500€

Si és recurs administratiu(inclou proposta de resolució des del punt de vista
jurídic, certificat i model de notificació de l'acord de resolució)

600€

TIPUS DE SERVEI
INTRODUCCIÓ DE CONTRACTES AL REGISTRE PUBLIC DE CONTRACTES
/ENVIAMENT ANUNCIS A DIARIS OFICIALS

150€/anunci
enviat o contracte
introduït

TIPUS DE SERVEI
GESTIÓ DE LES NOTIFICACIONS D’UN EXPEDIENT (no inclou publicacions,
només comunicacions a interessats)

200€/expedient

TIPUS DE SERVEI
AUDITORIES i CONSULTORIA (Es facturarà tenint en compte l’estimació d’hores
invertides)
- Sobre l’estat general de la contractació del centre
- Planificació de la contractació, reorientació i optimització de la contractació
- Altres

90€/hora

TIPUS DE SERVEI
FORMACIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (Mòduls de
formació per centre i a mida) (Es facturarà tenint en compte l’estimació d’hores
invertides)
- Actualització sobre l’aplicació de la llei de contractes del sector públic
- Elaboració de plecs tècnics
- Aspectes socials i ambientals en els plecs
- Altres

90€/hora

TIPUS DE SERVEI
ELABORACIÓ PLECS TÈCNICS I SUPORT EN TASQUES TÈCNIQUES EN EL
MARC D’UNA LICITACIÑO
(Es facturarà tenint en compte l’estimació d’hores invertides)

Entre 70 i
90€/hora

TIPUS DE SERVEI
CONSULTORIA EN LOGÍSTICA
(Es facturarà tenint en compte l’estimació d’hores invertides)

90€/hora

TIPUS DE SERVEI
FORMACIÓ EN LOGÍSTICA
(Es facturarà tenint en compte l’estimació d’hores invertides)

90€/hora

NOTES
 Nota 1: Altres serveis diferents dels relacionats anteriorment es facturaran segons pressupost realitzat en funció
de les hores de dedicació previstes del personal del SACAC.
 Nota 2: Els serveis prestats seran facturats dins del trimestre següent a la seva prestació o al lliurament del
document elaborat. En el cas de les licitacions, la facturació es realitzarà dins del trimestre següent a la
publicació dels plecs o a l’enviament de les invitacions.
 Nota 3: El cost dels anuncis de licitació i/o formalització, així com les seves esmenes o modificacions, serà
facturat directament als adjudicataris dels contractes, sempre que així s’hagi previst en els plecs. En cas que la
licitació quedi deserta o s’hagi de renunciar al contracte o desistir del procediment, el cost dels anuncis serà
repercutit al centre destinatari del servei, excepte que la causa de la no adjudicació sigui imputable al SACAC.
 Nota 4: Amb les entitats que, a partir de la data d’aprovació de les tarifes per a l’exercici 2019, desitgin optar per
la modalitat “forfait” es podrà formalitzar un encàrrec amb vigència anual, prorrogable automàticament si no es

manifesta la voluntat en contra, amb durada màxima total de 4 anys. En aquest cas, a efectes de calcular
l’import de l’encàrrec s’aplicaran les forquilles de preus les següents:
 Nota 5: No entren dins els forfaits els serveis d’elaboració de plecs, servei d’auditories ni suport en la
planificació, formació així com encàrrecs i convenis no vinculats amb l’objecte de l’encàrrec. En el cas que una
entitat estigui interessada en que el SACAC li presti aquests serveis de manera continua es faria una proposta
en base a les tarifes aprovades a la Junta General.

-

Forfait en modalitat reduïda: 17.900-30.000€
(No es realitzen totes les activitats de caire jurídic o jurídic-administratiu que integren el procediment de
contractació pública i, a més, en el tram inferior es limiten el nombre d’expedients anuals a tramitar a un màxim
de 3 procediments oberts i 4 procediments oberts simplificats abreujats

-

Forfait ordinari: 42.500€
(Es realitzen totes les activitats de caire jurídic o jurídic-administratiu que integren el procediment de contractació
pública per a entitats amb dimensió i volum d’activitat estàndard).

-

Forfait “extra”: 50.000€
(Inclou serveis addicionals o bé el volum d’activitat o dimensió del centre són molt elevats).

Als centres amb forfait també els és d’aplicació el previst a la Nota 3.
-

Tarifa anual per a la Central de Compres de farmàcia (Acords Marc i Sistemes Dinàmics d’Adquisició):
 3.000€: entitats que licitin menys de 500.000€
 6.000€: entitats que licitin menys de 2’5 M€
 10.000€: entitats que licitin entre 2’5 M€ i 25 M€
 15.000€: entitats que licitin mes de 25 M€
En el cas que una entitat amb una tarifa anual per a la Central de Compres liciti un import superior a la tarifa
aplicada, es regularitzarà amb l’última factura de l’any, aplicant la part proporcional a la tarifa immediatament
superior.

Entra dins la tarifa anual per a la Central de Compres de farmàcia, així com a la tarifa de farmàcia per expedients
individuals:








Anàlisi de les necessitats.
Escàner i valoració de l’oferta existent.
Consultes de mercat.
Benchmarking amb altres plataformes.
Consens clínic dels criteris de compra.
Elaboració dels plecs tècnics de compra








Incorporació dels conceptes de cost d’oportunitat i de relació cost-efectivitat en l’estratègia de compra.
Desenvolupament de models innovadors de compra.
Oficina tècnica de coordinació de l’execució operativa del contingut dels plecs tècnics.
Contractació derivada dels Acords Marc (només aplicable en cas de tarifa anual, no expedients individuals)
Seguiment tècnic dels resultats de l’adjudicació i retroalimentació per a noves licitacions.
Alineació amb les polítiques de medicaments del Servei Català de la Salut

Les presents tarifes estan subjectes a IVA amb excepció dels casos en què, tenint en compte la fórmula contractual i
la legislació vigent, no hi hagi subjecció.

