ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT D’UN RESPIRADOR DE
L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE.

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 528, foli 143, full T-6.640 – NIF A-43 117 233

1. Entitat adjudicadora


Organisme: Gestió Comarcal Hospitalària S.A. (GECOHSA).



Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació de GINSA, AIE.



Obtenció de documentació i informació:





Dependència: Unitat de Contractació



Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA,
Av. Del Dr. Josep Laporte, 2



Localitat i codi postal: 43204 Reus



Telèfon: 977 31 22 28 / 977 31 11 28



Telefax: 977 32 36 90



Correu
electrònic:
sandra.rodriguez@grupsagessa.com
andrea.teruel@grupsagessa.com



Adreça del perfil de contractant: www.grupsagessa.cat

i

Número d’expedient: GECOHSA 78/2016

2. Objecte del contracte


Tipus: Contracte de serveis



Descripció: Contractació dels serveis de suport tècnic i manteniment d’un
respirador de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, d’acord amb la normativa
d’aplicació, a les prescripcions dels manuals tècnics i recomanacions del
fabricant, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament i seguretat als
pacients, professionals i usuaris.



Divisió per lots i nombre de lots: No.



Lloc d’execució: a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre ubicat al C/ Benet
Messeguer, s/n, C.P. 43.740 de Móra d’Ebre, d’acord amb el que s’estableix al
plànol Annex 1 del PPT.



Termini d’execució: Dos anys sense possibilitat de pròrroga.



Admissió de pròrroga: No.



CPV: 50100000-6 a 50884000-5.

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 311 128 - Fax 977 323 690
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: proveir atenció especialitzada de qualitat, amb
criteris d’eficiència i d’acord amb l’evidència científica disponible.
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3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació


Tramitació: Ordinària



Procediment: Obert



Criteris d’adjudicació:

 Criteris objectius i avaluables a través de fórmules: 80 punts:
Millor preu:
60 PUNTS
L’oferta més econòmica rebran la puntuació màxima de 60 punts. La resta d’ofertes
rebran una puntuació d’acord amb els càlculs següents :
a) Cost manteniment preventiu: Es valoraran les ofertes econòmiques presentades
pels licitadors de la següent manera:
puntuació licitador y = (oferta més barata x 45 / oferta licitador y)
L’oferta econòmica serà el resultat de sumar l’import del manteniment dels dos anys.
Seran excloses les ofertes que presentin en les seves ofertes imports superiors als
assenyalats per al manteniment.
b) Cost manteniment correctiu. Es valoraran les ofertes econòmiques en l’apartat
del manteniment correctiu de la següent manera (15 punts):
puntuació licitador y = (H més barata x 15 / oferta H licitador y)
on H= 2 x preu hora de manteniment correctiu+1 desplaçament
El concepte H equivaldrà al cost que tindrà cada intervenció correctiva. En l’oferta
econòmica els licitadors hauran d’assenyalar el cost de l’hora d’intervenció, a la qual
se li haurà d’afegir el cost del desplaçament, que considerant la praxis del sector,
normalment va a banda.
TOTS ELS PREUS SENSE IVA
S’ha de presentar emplenant les caselles en blanc de l’annex 3.
Temps de resposta servei tècnic:

10 PUNTS

S’entén com a tal el transcorregut des de la localització del problema i generació de
l’avís fins l’arribada del personal tècnic al lloc de treball on es troba l’aparell, excloent
la presència virtual per mitjà de control remot.
Fins a 3 hores laborables:
Fins a 6 hores laborables:
Fins a 8 hores laborables
De 8 a 10 hores:
Més de 10 hores laborables:

10 punts
7.5 punts
5 punts
0 punts
No puntua i és
d’exclusió de l’oferta.

causa

S’entén per horari laborable el comprès entre les 8:00 i les 18:00 hores.
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Disponibilitat equips: temps d’aturada – reposició temporal: 10 PUNTS
Es tracta de valorar el percentatge d’operativitat i disponibilitat dels equips en % de
temps útil de funcionament en condicions normals, en base al temps disponible
excloent les intervencions preventives i de control de qualitat, així com les no
causades per fallades del propi equip:
D en %: (Temps base – Temps d’indisponiblitat ) / Temps base x 100
Temps base: total dies any.
Temps indisponiblitat: temps en dies en el que l’equip no està disponible com a
mínim en un 50% de la seva completa funcionalitat.

Superior del 98%:
De 98 al 95%:
De 94 al 90%:
Inferior a 90%:

Puntuació
10 punts
7.5 punts
5 punts
No puntua i és causa d’exclusió de
la oferta.

Temps exclòs
A efectes de la determinació de la Garantia de disponibilitat durant el període de
Cobertura Temporal, s’exclourà el temps següent:







Manteniment
Preventiu,
visites
de
manteniment
programades,
recondicionament a la fàbrica, substitucions o altres actualitzacions de
l'Equip.
Una fallada de l'Equip provocat per perifèrics, com ara consoles secundàries,
dispositius utilitzats per arxivar i reproduir imatges en còpia impresa
Una fallada de l'Equip provocat per un ús inadequat, per una fallada de l'aire
condicionat o del subministrament elèctric o per qualsevol cas de força
major;
L'incompliment per part del centre de les seves obligacions de canviar les
Peces Subjectes a Desgast de manera preventiva, d'acord amb la
Documentació corresponent.

Criteris subjectius: 20 punts

Millores:

10 PUNTS

És valorarà qualsevol millora aportades al present plec que suposi una millora a les
condicions que es plasmen en el present plec de clàusules administratives i en el PPT.
Es podran presentar un màxim de 4 millores a raó de 2.5 per cada millora.
Enumerem a continuació, una mostra de millores a tall d’exemple:


El fet de facilitar un equip de recanvi en aquelles averies actuacions que
requereixen estar més de 24 hores sense l’equip, sempre i quan legalment sigui
possible la seva substitució.
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Incorporar algunes de les peces excloses segons el plec (ex. Incloure les peces
fungibles).



Qualsevol altre millora que el licitador proposi i que quedi efectivament
acreditada en l’oferta presentada la millora que suposarà.

Oferta tècnica:

10 PUNTS

El programa de gestió de recanvis justificant la disponibilitat de peces de recanvi
bàsiques i l’accés a peces de recanvi poc comuns:


Es valorarà informació tècnica de les actuacions: la fitxa de l’equip i la llista de
comprovació específica per a cada equip on han d’estar reflectits tots els punts
que es comproven, periodicitat i recanvis que es substitueixen. ( 5 punts)



Estoc de peces de recanvi. (2 punts)



Gestió de residus de les peces substituïdes. (1 punt)



Mitjans personals i tècnics emprats en el procés de gestió de recanvis. (2 punts)

4. Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte és de 7164.05 euros sense IVA o 8.668,44 euros IVA
inclòs, i és el fixat en el pressupost, essent els imports previstos pels manteniment
correctius previsions, en tant que només meritaran en el supòsit de que es produeixi una
averia que requereixi un manteniment correctiu.
Atenent al fet que es contracta el manteniment preventiu, es contempla incorporar les
reparacions (enteses com actuacions de manteniment correctiu) que s’hagin de realitzar
per a la correcció de qualsevol anomalia i defecte que pugui afectar als aparells.
Es demanarà als ofertants que a les seves ofertes assenyalin el preu dels recanvis i
consumibles més usuals, així com els preus de les tarifes corresponents a l’any en curs,
referits als costos de les intervencions de manteniment correctiu (cost hora operari,
desplaçaments...).

5. Pressupost base de licitació (Pressupost anual)
El valor estimat del contracte, a saber de la suma del manteniment preventiu y el
manteniment correctiu és de 7.164,05€ sense I.V.A o 8.668,44 euros IVA inclòs per un
període que compren els 2 anys del contracte, el qual es desglossa en:
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Pressupost: Manteniment preventiu:2.425€ anuals (iva no inclòs).

Modificacions durant vigència contracte:

-

Compra d’elements per manteniment correctiu: 1.446,28 € (IVA exclòs)..

-

Intervencions de manteniment correctiu: 867,77 € (IVA exclòs).

Modificacions de l’objecte del contracte:
Els serveis a l’objecte del contracte podran ser substituïts o reemplaçats per futures
adquisicions, no modificant l’import del pressupost.

-

Cas que durant el període de vigència dels contractes de manteniment algun dels
elements de l’actiu resultés inservible o irreparable via manteniment, es reduirà
l’objecte del contracte de forma parcial, pel que afecta a aquest element, i per tant, el
preu pressupostat de forma proporcional.

-

Si aquesta situació suposés una nova inversió pel Centre en qüestió, cas de ser
compatible amb el contracte de manteniment i substitució tecnològica, les parts de
mutu acord podrien acordar la seva inclusió, sempre i quan no es superi el
pressupost adjudicat inicial. La nova incorporació no pot suposar doncs un increment
de preu respecte al contracte inicial per l’actiu de referència substituït.

Finalment, totes aquelles reparacions o assistència tècnica sobre equips de nova
adquisició que suposin un increment respecte a la relació d’equipament relacionada i per
tant, no inclosos inicialment en l’objecte del contracte, es realitzen per l’adjudicatària a
sol•licitud del Centre, prèvia acceptació de pressupost abans de l’inici de qualsevol
treball, i arribat el cas, facturat de forma independent.

No es contemplen altres causes de modificació ni de revisió.
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6. Garanties exigides:
-

Garantia provisional: No s’exigeix.

-

Garantia definitiva: 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, s’exigeix a l’adjudicatari
la constitució d’una garantia definitiva equivalent a un 5% del cost anual 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 de preu,
d’acord amb l’article 96.2. En el primer cas, s’ha de dipositar-la en el compte i/o
dependències de GECOHSA, segons s’escaigui.

7. Requisits específics del contractista:


Classificació: No és exigible



Capacitat:
1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord
amb el que preveuen els articles 54 del TRLCSP i 20 de les IIC; que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 60 del
TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a
l’article 73 del TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi; i que
gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin
compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses
licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles
fundacionals, i s’acrediti degudament.
2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil.
Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita
amb la presentació del NIF.
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3. Es pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment
a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament i han de nomenar una persona representant
o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici
que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
4. No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris
del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a
la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les
empreses licitadores.
5. Comptar amb l'habilitació empresarial o professional (entesa com l’aptitud
legal per a l’exercici de la professió) que sigui exigible per a la realització de
l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
Caldrà acreditar el document acreditatiu que l’habilita per a l’exercici de
l’activitat objecte el contracte de l’empresa licitadora i/o del tècnic que
s’assignarà.
6. No incórrer en cap de les prohibicions de contractar assenyalades en
l’article 60 del TRLCSP, en la data de finalització de presentació de les
proposicions.


Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
o

Solvència econòmica i financera:

En el cas de persones jurídiques, cal presentar els documents que s’indiquen a
continuació:
-

Les declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, el justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

-

Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats en el Registre Mercantil o
en el registre oficial que correspongui, i els últimament formulats, si no ha vençut
l’obligació de dipositar-los en el mateix Registre. Els empresaris no obligats a
presentar els comptes en els registres oficials poden aportar, com a mitjà
alternatiu l’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

-

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:

-

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.
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-

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 ràtio
de 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.
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.
o

Solvència tècnica i professional:

Memòria on consti l’experiència en la prestació d’aquests serveis i declaració que
indiqui l’equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels treballs o prestacions,
i que els membres d’aquests tenen coneixement i capacitat tècnica especifica a
la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent.
Caldrà acreditar experiència amb una declaració sobre els contractes executats
vinculats a l’objecte del contracte amb experiència en el manteniment preventiu,
correctiu, revisions funcionals i elèctriques en equips com els relacionats a
l’apartat segon del present plec de clàusules.
Caldrà aportar informació dels mitjans tècnics i personals especialitzats en
l’objecte de la present licitació.
En fase de licitació el compliment d’aquests extrems quedaran acreditats
mitjançant la declaració responsable de l’ANNEX 1.
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
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l’assenyalat al plec de prescripcions tècniques, i l’adscripció efectiva dels quals es
considera obligació essencial.
Les empreses licitadores o candidates 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 no compliment dels requisits de capacitat i de solvència abans de la finalització
del termini de presentació de les proposicions serà causa d’exclusió.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:


Data límit de presentació: 26 de setembre del 2017. L’horari del registre d’entrada,
coincident amb el de Secretaria, serà de dilluns a dijous de 9h a 14:30h/ 15:30h a
18h i divendres de 8h a 15h.
Fora d’aquest horari no serà admesa cap proposició.



Modalitat de presentació: D’acord amb les formes previstes per la legislació
aplicable en matèria de contractació del sector públic. Presencial. Les
proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar el mateix dia a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de correu electrònic assenyalada en
aquest apartat



Lloc de presentació:
a. Dependència: Les proposicions es presentaran en el Registre de l’entitat
contractant, ubicat al centre sanitari HOSPITAL UNIVERSITARI SANT
JOAN DE REUS, AVINGUDA DEL DR. JOSEP LAPORTE, 2, CP 43204,
DE REUS (TARRAGONA); ADREÇAR-SE A LES OFICINES DE GINSA,
AIE, i entrar per registre la documentació de l’oferta, amb destí Assessoria
Jurídica / Unitat de Contractació (a l’atenció de Sandra Rodriguez). L’
horari de registre d’entrada serà de dilluns a dijous de 9h a 14:30h/ 15:30h
a 18h i divendres de 8h a 15h. Posar referència GECOHSA 78/2016.
b. Domicili: Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2
c.

Localitat i Codi Postal: 43204 Reus

d. Adreça electrònica: sandra.rodriguez@grupsagessa.com
e. Admissió de variants: No s'autoritza la presentació de variants o
alternatives per part dels licitadors, ni són susceptibles de modificació les
condicions econòmiques ni administratives del plec de condicions, de
manera diferent a l’assenyalat en aquests documents


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

9. Obertura d’ofertes:


Data i hora: L'obertura dels sobres B i C es realitzarà en acte públic el dia que
s’assenyali en anunci al perfil de contractant (www.grupsagessa.cat).



Adreça: Seu de l’entitat contractant ( Gestió Comarcal Hospitalària S.A.)
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Localitat: Móra d’Ebre.

10. Despeses de publicitat: No n’hi ha
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