Societat
EPEL

Núm. expedient

Núm.

anualitat

document

EPEL 9/2017

Anunci licitació

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ
Contracte: contracte del subministrament i instal·lació de l’equipament de
mobiliari general per a l’adequació de la residencia i unitat de cures
pal·liatives del complexe assistencial de la Santa Creu de Jesús-Tortosa.
1. Entitat adjudicadora
Organisme: ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE
LA SANTA CREU DE TORTOSA.
Dependència que tramita l’expedient: Hospital de la Santa Creu de Jesús de
Tortosa. Unitat de Contractació.
Número d’expedient: EPEL 9/2017

EPELHOSPITAL I LLARS DE LA SANT CREU- CIF Q 4300275G

Obtenció de documentació i informació:
•

Domicili: Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus

•

Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90

•

Adreça del perfil de contractant: www.grupsagessa.cat,
www.tortosa.cat

•

Correu electrònic: amanda.moral@grupsagessa.com

•

Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el mateix
dia de finalització del termini de presentació d’ofertes.

2. Objecte del contracte
•

Tipus: Contracte de subministres

Descripció i lloc d’execució:
L’objecte d’aquest contracte comprèn el subministrament i la instal·lació
dels equips de mobiliari general del projecte de la adequació de la
residencia i unitat de cures pal·liatives del complex assistencial de la
Santa Creu
o Lloc de subministres: l’Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa
situat al carrer Mossèn Valls, de Jesús-Tortosa
Lots: SI.
•

CPV: 39710000-2 , 30000000-9, 33192120-9, 33192130-2, 33000000-0,
33192000-2, 39100000-3, 39220000-0, 39712200-8, 39515000-5 ..

Pg. de Mossèn Valls, 1
43590 Jesús-Tortosa
Tel. 977 500 533 - Fax 977 500 085
www.grupsagessa.cat
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Termini: El termini màxim per al lliurament i per a la instal·lació dels elements
objecte de la compra serà 15 naturals a comptar des de la formalització del
contracte.
Admissió de pròrroga: no procedeix.
3. Tramitació i procediment
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert conforme les instruccions reguladores dels procediments
d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministraments i de serveis
no harmonitzats.
Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació (establerts a la clàusula 17.3.1 del
Plec de Clàusules Administratives) son:
CRITERIS OBJECTIUS I AVALUABLES A TRAVÉS DE FÓRMULA: 75 punts
Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del
contracte, seran els següents:
1.

Oferta economica : 55 punts

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent
manera, l’oferta mes economica rebrà la puntuació màxima de 55 punts. La resta
d’ofertes rebran la puntuació segons el següent càlcul:
X= y-(y*((Oc-Oma)/Oma)
x=puntuació resultant
y=puntuació màxima de l’apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa
2.

Ampliació del període de garantia : 10 punts

L’adjudicatari haurà de reconèixer respecte de tots els béns subministrats un
termini de garantia mínim de 2 anys; caldrà assenyalar els mesos addicionals
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que ofereix. L’empresa que presenti un major període addicional de garantia
rebrà la màxima puntuació. La resta de les ofertes rebran una puntuació
proporcional mitjançant la següent formula:

X=y-(y*((Oc-Oma)/Oma)
x=puntuació resultant
y=puntuació màxima de l’apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa
3.

Reducció del termini de lliurament: 10 punts

L’empres contractista resta obligada al lliurament dels béns objecte del
subministrament en el termini màxim de 15 dies a comptar des la formalització
del contracte. Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció
de termini rebrà la puntuació màxima de 10 punts.
X=u-(y*((Oc-Oma)/Oma)
X=y-(y*((Oc-Oma)/Oma)
x=puntuació resultant
y=puntuació màxima de l’apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa

La puntuació s’arrodonirà al segon decimal.

No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouen del
procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:
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1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus
unitaris màxims de sortida, en cas que s'haguessin fixat, o qualsevulla altra
limitació econòmica que s'hagués pogut establir, d'acord amb aquest plec.
2. Quan l’objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el
plec de prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat.
En els casos d’empat en les valoracions obtingudes per les ofertes de les
empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, la
proposició presentada per aquelles empreses que tinguin en la seva plantilla un
nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent. Si diverses
empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició
més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en
l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de
treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
De persistir l’empat, la proposició que hagi obtingut una millor puntuació en
l’apartat econòmic.
4.

Pressupost base de licitació

En la present licitació l’import del valor estimat del contracte i el pressupost base
de licitació coincideixen.
No s’autoritza la presentació de modificacions ni variants, de manera diferent a
l’assenyalat en el plec de clàusules.
5.

Garanties

exigides:

Clàusula

18

del

Plec

de

Clàusules

Administratives:
De conformitat amb el previst a l’article 104 del TRLCSP, i vista la potestat dels
ens del sector públic que no tenen la consideració d’administracions públiques
d’exigir la prestació d’una garantia als licitadors o candidats per garantir la
correcta execució del contracte, atès que l’incompliment de les obligacions
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assenyalades en el mateix podran ser objecte de sanció a càrrec de les factures
que s’hagin d’abonar, a l’empara dels articles 25 TRLCSP i 1255 del Codi Civil.
S’exigeix a l’adjudicatari la constitució d’una garantia definitiva equivalent a un
5% del cost del contracte, que s’anirà actualitzant en la mesura que puguin haver
variacions per modificacions en l’objecte del contracte.
La garantia exigida haurà de constituir-la l’adjudicatari en alguna de les diferents
formes previstes en l'article 96.1 del TRLCSP o bé mitjançant retenció en el preu,
d’acord amb l’article 96.2. En el primer cas, s’ha de dipositar-la en el compte i/o
dependencies de L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I
LLARS DE LA SANTA CREU DE JESÚS-TORTOSA, segons s’escaigui.
La garantia respon dels conceptes següents:
a) De les penalitats imposades al contractista

b) De l’execució correcta de les prestacions establertes en el contracte, de
les despeses originades a L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL
HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE JESÚS-TORTOSA, per la
demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels danys
i perjudicis ocasionats a L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL
HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE JESÚS-TORTOSA, amb motiu de
l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no escaigui resoldre’l.
c) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte.
d) De la inexistència de vicis o defectes de la prestació objecte de la contractació
durant el termini de garantia que s’hagi previst en el contracte.
e) De la no formalització del contracte per l’adjudicatari.
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La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït, d’establir-se,
el venciment del termini de garantia, sense que resultin responsabilitats, i s’hagi
complert satisfactòriament el contracte.
6.

Requisits específics del contractista
• Classificació: NO
• Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional: S’estableix que:

Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la
contractació, la seva solvència econòmica i financera de conformitat amb els
mitjans:
En el cas de persones jurídiques, cal presentar els documents que s’indiquen a
continuació:
En el cas de persones jurídiques, cal presentar els documents que s’indiquen a
continuació:
a) Les declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, el justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b) Les declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, el justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
c) Una declaració sobre el volum global de negocis, i si escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les
referències d’aquest volum de negocis.
En el cas de persones físiques. S’haurà d’acreditar aportant els dos documents
següents:
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a) Carta de solvència subscrita per una entitat financera espanyola, on
s’estableixi una relació mínima de dos anys sense incidències entre l’entitat
financera i la persona física interessada.
b) Informe de la Central d’Informació i Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE)
relatiu a la persona física interessada. El licitador haurà de facilitar còpia de dit
informe, que no podrà tenir una antiguitat superior a un mes. En cas que
apareguin riscos directes o indirectes en situació de morositat per import superior
a 2.000 euros, es considerarà que no existeix solvència econòmica sol·licitada.

De la documentació aportada caldrà deduir capacitat de l’empresa per fer
front als seus compromisos; aquesta es podrà contrastar mitjançant l’aplicació
de la ratio solvència següent:
Solvència total = actiu total / passiu exigible
La solvència total de l’empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes
dues magnituds: actiu total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a
llarg, mig i curt termini). Si el valor de ràtio és superior a la unitat, vol dir que
l’actiu de l’empresa és superior al seu passiu exigible, i es podrà considerar que
els deutes de l’empresa estan suficientment garantits pels seus béns.
També caldrà poder deduir que no s’incorre en la situació que contempla l’article
363.1.d) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Societats de Capital, com a causa de dissolució per
pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del
seu capital social, a menys que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura
suficient, i sempre que o sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.
En fase de licitació el compliment d’aquest extrem quedarà acreditat mitjançant
la declaració responsable de l’ANNEX 1.
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Posteriorment, el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’acreditar aquests extrems a través de l’aportació de la
documentació abans esmentada.
Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la
contractació,

la

seva

solvència

tècnica

mitjançant

una

relació

dels

subministraments realitzats en els últims 5 anys, amb indicació de l’import, dates
i el destinataris, públic o privat d’aquests. Només es tindran en compte per
acreditar la solvència tècnica els subministraments relacionats amb l’objecte
d’aquest contracte i que estiguin acreditats mitjançant certificats expedients o
visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic,
i quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedient
per aquest o, si manca aquest últim certificat una declaració de l’empresari.
Al marge d’acreditar la solvència pels mitjans descrits, els licitadors assumeixen
el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients per portar-la a terme adequadament, mitjans que, de
conformitat amb l’assenyalat en aquest plec, hauran de detallar a la seva oferta
d’acord amb l’assenyalat en el plec de prescripcions tècniques, i l’adscripció
efectiva dels quals es considera obligació essencial. I sens perjudici a
l’assenyalat en aquet plec l’obligació de subrogació.
Les empreses licitadores manifesten que han tingut en compte, en elaborar les
ofertes, les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de
protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i
protecció del medi ambient.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de la capacitat i
solvència exigides per contractar serà el de finalització del termini de presentació
de les proposicions, tal com estableix l’art. 146.5 del TRLCSP, modificat per la
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
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•

Data límit de presentació: 2 de Juny del 2017. Horari: de dilluns a
divendres de 9h a 14:30 hores.

Modalitat de presentació: L’ANNEX 0 i els sobres s’han de presentar en el termini
assenyalat en aquest plec, l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESERIAL LOCAL
HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA. ubicat al Passeig Mossèn
Valls, 1 de Jesús-Tortosa-43590-, i entrar per registre la documentació de l’oferta.
L’horari del registre d’entrada, serà de dilluns a divendres, de 9h a 14:30h. Fora
d’aquest horari no serà admesa cap proposició.

També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del
termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de
justificar la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan
de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per
correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si
consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les
comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i
les persones destinatàries.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació
de proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
No s'admetrà l'enviament de proposicions mitjançant correu electrònic.
En el cas que l'últim dia de presentació de proposicions fos dissabte o festiu (a
nivell nacional, regional o local de la ciutat de Reus), el termini s'entendrà
prorrogat fins al següent dia hàbil.

•

Lloc de presentació:
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o

Dependència i domicili: Les proposicions es presentaran al centre
sanitari de l’Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús – Tortosa,
Passeig del Mossèn Valls, nº1 de Tortosa. De dilluns a divendres,
en horari de 9h a 14:30h

o

Adreça electrònica: amanda.moral@grupsagessa.com

o

Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva
oferta: les proposicions presentades tenen caràcter ferm i han de
mantenir-se 2 mesos un cop adjudicat el contracte.

8. Obertura d’ofertes

•

Data i hora: La que es publicarà al perfil del contractant.

•

Adreça: l’Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús-Tortosa,
Passeig de Mossèn Vall

•

Localitat i codi postal: 43590 Jesús-Tortosa
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