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ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ

CONTRACTE: Plec de clàusules que regeixen la compra de mobiliari
general per a les dependències de la residència per a gent gran amb centre
de dia de l’edifici construït al carrer Sant Antoni M. Claret, nº13, de Reus
1. Entitat adjudicadora


Organisme: FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ SOCIAL



Dependència que tramita l’expedient: Àrea de licitacions i contractació de GINSA, AIE.



Obtenció de documentació i informació:





Dependència: Àrea de licitacions i contractació de GINSA, AIE.



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: andrea.teruel@grupsagessa.com



Adreça del perfil de contractant: www.grupsagessa.cat

Número d’expedient:20170037

2. Objecte del contracte


Tipus: Subministrament



Descripció: És objecte de la present contractació la compra del mobiliari general per a
les dependències de la residència per a gent gran amb centre de dia de l’edifici construït
al carrer Sant Antoni M. Claret, nº13, de Reus
El mobiliari s’haurà de subministrar d’acord amb les especificacions del plec de
clàusules administratives, del plec de prescripcions tècniques i els seus respectius
annexos.
El subministrament del mobiliari inclou el transport, la distribució, el muntatge, la
instal·lació i posada en funcionament, en cas de ser necessària, dels béns objecte del
contracte.



Divisió per lots i nombre de lots: Sí.

-

LOT 1: Informàtica

-

LOT 2: Mobiliari

-

LOT 3: Neteja

-

LOT 4: Roberia

-

LOT 5: Electrodomèstics

-

LOT 6: Equipament Sanitari

-

LOT 7: Perruqueria
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-

LOT 8: Bugaderia

-

LOT 9: Llits

-

LOT10: Cuina

-

LOT 11: Cortinatges
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Lloc d’execució i lliurament: El lloc de subministrament serà a l’edifici de la residència,
ubicat al Carrer Sant Antoni M. Claret, nº13, de Reus.



Termini d’execució: El termini màxim de lliurament dels elements que integren cada lot
serà de 20 dies naturals a comptar de la formalització del contracte (el termini d’entrega
en l’oferta ha de ser especificat en dies naturals; s’exclouran aquelles ofertes que
plantegin un termini de lliurament superior al màxim assenyalat). Es dóna opció a que
les empreses millorin el termini.
El termini de lliurament inclou fins a l’efectiva posada en funcionament dels béns
subministrats. Per tant, en la data màxima de 20 dies naturals o la millorada per
l’adjudicatari des de la formalització del contracte, els béns subministrats hauran
d’estar completament i correctament instal•lats i muntats per tal de donar-los l’ús
adequat



CPV: 39100000-3 Mobiliari; 44411000-4 Aparells sanitaris; 39291000-8 Material de
bugaderia; 39221210-2 Plats; 39223000-1 Coberteria; 39515100-6 Cortines;
39500000-7 Articles tèxtils.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació


Tramitació: Ordinària



Procediment: Obert



Criteris d’adjudicació:

L’adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant la valoració dels criteris que es descriuran a
continuació.
Criteris objectius i avaluables a través de fórmules: Fins a 70 punts (criteri homogeni
aplicable a tots els lots).
En aquest apartat, el resultat s’arrodonirà sense cap decimal. Per arrodonir es tindran en
compte les dècimes. Si la unitat decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una
unitat; en cas contrari, es deixarà com està.
a) Oferta econòmica: 50 punts.
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:
puntuació licitador y = (baixa de l’oferta que es valora respecte del preu de
licitació x 50) / baixa màxima respecte del preu de licitació
El concepte “preu de licitació” i “baixes” que apareix a la fórmula s’entendrà com la suma de
tots els preus unitaris de cadascun dels elements que componen el lot al qual es presenten, i
es calcularan considerant els imports sense IVA.
Les ofertes que no facin cap rebaixa, rebran una puntuació de “0” punts.
Exemple:
-

Preu licitació del lot 1: 11. 460, 00 €
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-

Oferta A pel lot 1: 9.000,00 €
Oferta B pel lot 1: 10.000,00 €
Oferta C pel lot 1: 11.460, 00 €

-

Baixa (oferta A) respecte del preu de la licitació: 2.460, 00 €
Baixa (oferta B) respecte del preu de la licitació: 1.460,00 €
Baixa (oferta C) respecte del preu de la licitació: 0 €
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L’oferta A és la baixa màxima respecte el preu de licitació del LOT 1 atès que És l’oferta que a
rebaixat més l’import de la licitació.
Aplicant la fórmula anterior, la puntuació de l’oferta econòmica pel lot 1 seria la següent:
-

Oferta A: 40 punts
Oferta B: 23.74 punts
Oferta C: 0 punts

Els licitadors en la seva Oferta Econòmica (Annex 3) hauran d’indicar tant el preu total del lot
com el preu unitari de cada article que conforma el lot, seguint el model d’annex facilitat.
Seran excloses les ofertes que presentin en les seves propostes imports superiors als
assenyalats per cada lot. Així mateix, també serà causa d’exclusió la presentació d’una oferta
global per tots o alguns dels lots.
b) Millora del termini de lliurament: 15 punts.
L’empresa contractista resta obligada al lliurament dels béns objecte del subministrament en el
termini màxim de 20 dies naturals a comptar de la formalització del contracte.
El termini de lliurament comprèn l’efectiva posada en funcionament de la totalitat dels béns que
conformen el lot; en conseqüència, en el termini assenyalat, la totalitat dels béns subministrats
hauran d’estar disponibles per al seu correcte ús i funcionament.
Amb aquesta premissa, l’empresa que presenti una major reducció de termini rebrà la puntuació
màxima de 15 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuació segons la següent fórmula:
puntuació licitador y = (número de reducció de dies que s’hagi compromès
el licitador (y) x 15 / número de dies del licitador que s’hagi compromès a
oferir una major reducció del termini de lliurament
Per a la valoració d’aquest criteri serà necessari que les empreses omplin el model de l’annex
3, assenyalant, respecte del termini de 20 dies, quants dies naturals de reducció ofereixen.
Els licitadors reconeixen respecte de tots els béns subministrats un termini màxim de lliurament
de 20 dies naturals a comptar de la formalització del contracte; caldrà assenyalar, respecte del
termini de lliurament, quants dies naturals de reducció ofereixen. En cas de no oferir cap
reducció, o en cas de posar frases genèriques de l’estil “lliurament immediat”, la puntuació serà
“0”.
En cas que la reducció del termini de lliurament ofert no sigui el mateix per a tots els components
del lot, per al càlcul del número de reducció de dies (número de reducció de dies que s’hagi
compromès el licitador y) es tindrà en compte per al càlcul de la puntuació d’aquest criteri la
mitjana ponderada de l’import de cada element que conforma el lot amb les reduccions ofertes
per als diferents components del lot.
c)Millora del termini de garantia: 5 punts.
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Els licitadors han de reconèixer respecte de tots els béns subministrats un termini de garantia
mínim de 2 anys.
Per tal de valorar aquest criteri caldrà assenyalar els mesos addicionals que ofereix, si s’escau,
en el model d’oferta que es podarà a disposició dels licitadors (annex 3).
L’empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La
resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:

Puntuació licitador y= (període addicional ofert per (y)x 5) / període
addicional més ampli ofert.

A efectes de valorar aquest criteri, les ofertes que ofereixin un període de garantia addicional
de 3 anys (36 mesos), no es valorarà. Per tant, el període màxim de garantia addicional que es
pot oferir per assolir la màxima puntuació és de 3 anys (36 mesos) addicionals.
En cas que el període de garantia ofert no sigui el mateix per a tots els components del lot, per
al càlcul del període addicional (període addicional ofertat per y) es tindrà en compte per al
càlcul de la puntuació d’aquest criteri la mitjana ponderada de l’import de cada element que
conforma el lot amb els períodes addicionals oferts per als diferents components del lot.
Criteris subjectius i avaluables mitjançat la emissió d’un judici de valor: Fins a 30 punts.
Atesa la diversitat dels béns que són objecte del subministrament s’ha cregut oportú establir
criteris de judici de valor diferenciats per lots, i, si s’escau, dintre de cada lot, diferenciar
subcriteris en funció dels components, amb la finalitat d’adequar les ofertes amb el concret
objecte del contracte en cada lot.
Els criteris subjectius en cada lot es defineixen considerant les necessitats i la finalitat que
tindran els béns objecte de subministrament en l’emplaçament on han d’anar instal·lats.
Previ anàlisi del compliment dels requeriments tècnics assenyalats en el plec de prescripcions
tècniques (sempre que no sigui causa d’exclusió), es procedirà a analitzar l’adaptació de
cadascun dels elements de l’oferta a cadascun dels criteris/subcriteris. Es farà una valoració
individualitzada mitjançant el mètode comparatiu de cada element que integra el lot, comparant
totes i cadascuna de les ofertes. Un cop valorats individualment cadascun dels elements es
procedirà a calcular la mitjana aritmètica de les puntuacions individualitzades; aquest resultat
serà la puntuació total atorgada a l’empresa en el conjunt del lot. En la valoració individualitzada
de cadascun dels elements es ponderaran les diferents ofertes i se’ls assignarà, si s’escau, la
màxima puntuació en funció de quina sigui la millora, com es descriguin i els beneficis que
reporti (es valorarà en cada element del lot la importància quantitativa i/o qualitativa).
Cada tipologia de productes que es subministrin en un mateix lot i respecte dels quals s’hagin
de presentar diverses unitats, caldrà garantir que totes les unitats tinguin les mateixes
característiques.
L’incompliment d’algun dels requeriments assenyalats en les fitxes tècniques serà causa
d’exclusió automàtica (és a dir, si, per exemple, segons la fitxa tècnica es demana que la
BUTACA/CADIRA HABITACIÓ AMB BRAÇOS I RESPATLLER ALT tingui:
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1.- Butaca per a avi-acompanyant multiposicional amb reposapeus apart, per
descans en l’habitació de residència
2.- Butaca ergonòmica amb braços acotxat, respatller mitjà, i reposapeus a part.
3.- Seient i respatller acolxat en teixit a color a escollit.
4.- Tapisseria transpirable, impermeable i ignífuga, antibacterià.
5.- Butaca articulada formada per respatller i seient:
 Mecanisme manual en el seient de 3 posicions.
 Mecanisme manual en el respatller de 4 posicions.
6.- Regulació de la inclinació del respatller fins a una posició de descans.
Mitjançant maneta accionada manualment a l'abast de l'usuari.
7.- Recolzament lumbar al respatller.
8.- Braços de fusta acolxats amb superfície de recolzament superior plana i
acolxable retirables per facilitar l'accés lateral.
9.- Reposapeus no incorporat. Mides aproximades 40 x 40cm
10.- Folrat arrodonit del seient, desenfundable mitjançant cremallera.
11.- Superfícies arrodonides i sense cantells.
12.- Material elàstic interior i entapissat i amb resistència al foc.
13.- Estructura de fusta, sense visos vistos.
14.- Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents als impactes
i als fregaments, així com als productes de neteja.
15.- El grau d'inflamabilitat dels materials per tal de garantir la seguretat davant
un incendi.
16.- Dimensions exteriors aproximades: 105-110 alçada x 59-60 cm amplada x
65-80 cm fons.
20.- Opcions d’acabats i color
21.- Disponibilitat de diferents accessoris ( coixins adaptats etc) suplementaris
per garantir comoditat
L’incompliment o el no oferiment de qualsevol dels requeriments exigits (sempre que no
siguin opcionals i/o valorables i/o assimilables) serà causa d’exclusió.
Així mateix, la no identificació clara i evident del compliment dels requeriments tècnics
assenyalats (és a dir, si de la documentació aportada no es dedueix el compliment
d’aquests requeriments) també serà causa d’exclusió (per tant, la presentació només de
catàlegs, fotografies... sense que s’acompanyi documentació que evidenciï amb claredat
el compliment dels requeriments assenyalats en les fitxes descriptives serà causa
d’exclusió en no poder comprovar el compliment dels requeriments exigits).

LOT 1: INFORMÀTICA
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o

o
o
o

Respecte dels ordinadors i pantalles de projecció, s’entendrà per qualitat tècnica i
funcional:
 Les polzades, de tal manera que es faciliti la visualitació d’imatges.
 La qualitat de definició i la capacitat d’emmagatzematge i compatibilitats.
 La velocitat.
Respecte dels canons de projecció, s’entendrà per qualitat tècnica:
 La qualitat de la imatge.
Respecte de la telefonia, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 Més funcionalitats i prestacions de les mínimes assenyalades.
Respecte de la impressora, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 Major velocitat.
 Majors funcions que les mínimes assenyalades.
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LOT 2: MOBILIARI
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o

Respecte dels armaris, bancs, barra, bústia, penjador, prestatgeries, escriptoris,
guardes roba, espills i miralls, jardineres, papereres, parasols, penjadors, plantes,
quadres, butaques, suport sabó dutxa, suro, taules, s’entendrà per qualitat tècnica
i funcional:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major durabilitat
i resistència, i la facilitat de maneig i neteja.
 Els acabats.
 L’estètica més moderna, entenent per modernitat aquelles estructures que
tinguin un millor acabat estètic.

o

Respecte de les cadires i butaques, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major durabilitat.
 La major quantitat de funcionalitats ofertes, a partir de les mínimes
demanades.

o

Respecte de la caixa forta, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 L’estètica més moderna, entenent per modernitat aquelles estructures que
tinguin un millor acabat estètic.

o

Respecte dels carros de repartiment de menjar, s’entendrà per qualitat tècnica i
funcional:
 La major estabilitat i capacitat de maneig.

LOT 3: NETEJA
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o
o
o
o

Respecte dels carros de neteja, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major durabilitat
i resistència, i la facilitat de maneig.
Respecte dels cubells bolquers, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major facilitat de neteja/buidatge.
 La major facilitat de transport.
Respecte dels dispensadors, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major resistència dels materials.
 La major facilitat per fer els recanvis.
Respecte de les papereres, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major resistència dels materials.

LOT 4: ROBERIA
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o

Respecte del conjunt de la roba i calçat, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La millor resistència i durabilitat.
 Els millors acabats, entenent com a tals aquells que donin a les peces de
roba una millor estètica i comoditat en el seu conjunt.

LOT 5: ELECTRODOMÈSTICS
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
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Respecte de les TV, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La millor qualitat de definició.
Respecte de les destructores/trituradores, s’entendrà per qualitat tècnica i
funcional:
 La major capacitat de destrucció (número de pàgines a destruir).
Respecte de les neveres, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major capacitat.
 L’estètica més moderna, entenent per modernitat aquelles
estructures que tinguin un millor acabat estètic.
Respecte dels microones i calefactors, s’entendrà per qualitat tècnica i
funcional:
 Millores d’eficiència energètica.
 Més funcionalitats.
Respecte de l’equip de música, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 Qualitat del so i nitidesa.
Respecte de la càmera, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional, per
ordre decreixent:
 Qualitat de la imatge.
 Funcionalitats.
Respecte dels braços TV, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major capacitat de càrrega i mobilitat.

LOT 6: EQUIPAMENT SANITARI
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts


Respecte de les ampolles diüresi, aparells de psicomotricitat, aspiradors
de secrecions, bosses de fred-calor, cadires de dutxa amb forat, cadires
de rodes, caminador, cunyes, disc giratori ergonòmic, equip de cures,
escaleta de dits, escambell, esfigmomamòetre, espatllera, focus
d’exploració, fonendoscopi, grues, lliteres, maletes de reanimació, martell
de reflexos, material animació, material de psicoestimulació, material de
fisioteràpia, material psicòleg, palangana, paral·leles, pedalador,
pulsioxímetre, rampa-escala, roda de mans, segurfix, seient de dutxa, set
manicura, set oto/ofta, taloneres, tens, termòmetre, ultraso, s’entendrà per
qualitat tècnica i funcional:



Els aspectes que millorin la comoditat de l’usuari (professional i
pacient).
La qualitat dels materials emprats.



Respecte dels aparells infraroig, bàscules, carros de cures, carros de
medicació, carros de psicomotricitat, desfibriladors, electrocardiògraf,
s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La millor facilitat de maneig.



Respecte dels aparells per nebulitzacions, s’entendrà per qualitat tècnica i
funcional:
 La facilitat de desinfecció de les peces.



Respecte dels armaris de farmaciola, batees, nevera medicació,
s’entendrà per qualitat tècnica i funcional, per ordre decreixent:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major
durabilitat i resistència, i la facilitat de maneig i neteja.
 Els acabats.
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L’estètica més moderna, entenent per modernitat aquelles
estructures que tinguin un millor acabat estètic.



Respecte dels davantals, pitet roba, s’entendrà per qualitat tècnica i
funcional:
 La millor resistència i durabilitat.
 Els millors acabats, entenent com a tals aquells que donin a les
peces de roba una millor estètica i comoditat en el seu conjunt.



Respecte del diapasó, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 El major nombre de vibracions.



Respecte dels matalassos, politges, taules, s’entendrà per qualitat tècnica
i funcional:
 La millor resistència i durabilitat, i comoditat en el seu maneig.

LOT 7: PERRUQUERIA
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o

Respecte de tots els components del lot, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major durabilitat
i resistència, i la facilitat de maneig i neteja.
 Els acabats.
 L’estètica més moderna, entenent per modernitat aquelles estructures que
tinguin un millor acabat estètic.

LOT 8: BUGADERIA
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o

Respecte dels carros, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major durabilitat
i resistència, i la facilitat de maneig i neteja.

o

Respecte de l’assecadora i rentadora, planxa, calandra, s’entendrà per qualitat
tècnica i funcional:
 La major quantitat de programes/funcionalitats/especificitats.
 Facilitat del maneig.

o

Respecte de la màquina de cosir, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major quantitat d’accessoris inclosos.

o

Respecte de la taula de treball, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major durabilitat
i resistència, i la facilitat de maneig i neteja.

LOT 9: LLITS
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
-

Es valoraran característiques i sistemes que facilitin la incorporació i l’accés del
pacient, amb espais de seguretat suficients per evitar atrapaments i caigudes: 7.5
punts.
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-

Es valorarà el tipus i el nombre de rodes, en el sentit que aportin fiabilitat i estabilitat,
així com que disposin d’un sistema de fre fàcilment manipulable i d’avís respecte a
aquest fre (alarma): 7.5 punts.

-

Es valoraran el tipus de sistemes i elements incorporats als llits, que facilitin als
pacients els seus moviments: 7.5 punts.

-

Es valorarà que s’incorporin comandaments de de control. Es valorarà el tipus de
versió del comandament (versió bàsica o més avançada), així com el nombre de
funcions que incorpori i el sistema que garanteixi major fiabilitat en el funcionament:
7.5 punts.

LOT 10: CUINA
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o

Respecte de tots els components del lot, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major qualitat dels materials en general, que facilitin la major durabilitat
i resistència.
 Els acabats.
 L’estètica més moderna, entenent per modernitat aquells dissenys que
tinguin un millor acabat estètic.

LOT 11: CORTINATGES
-

Qualitat tècnica i funcionalitat: fins a 30 punts
o

Respecte de tots els components del lot, s’entendrà per qualitat tècnica i funcional:
 La major qualitat dels materials en general (cortines, anclatges i
mecanismes), que facilitin la major durabilitat i resistència, i la seva higiene.
 Els gramatges, de tal manera que deixin passar la llum evitant
enlluernaments.

4. Valor estimat del contracte:
El Pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte, que està format per la suma de
tots els lots, és de 206.946,34€ (sense IVA) / 250.405,07€ (IVA inclòs), distribuïts en els
següents imports màxims per cada lot:
PRESSUPOST DE
LOT

CONCEPTE

LICITACIÓ (SENSE

IVA

PRESSUPOST DE LICITACIÓ (AMB IVA)

IVA)

1

Informàtica

18.567,38 €

3.899,15

22.466,53

2

Mobiliari

55.406,25 €

11.635,31

67.041,56

3

Neteja

3.495,00 €

733,95

4.228,95
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4

Roberia

7.963,71 €

1.672,38

9.636,09

5

Electrodomèstics

9.340,00 €

1.961,40

1.1301,40

37.631,00 €

7.902,51

45.533,51

6

Equipament
sanitari

7

Perruqueria

1.980,00 €

415,80

2.395,80

8

Bugaderia

19.367,00 €

4.067,07

23.434,07

9

Llits

44.370,00 €

9.317,7

53.687,7

10

Cuina

5.026,00 €

1.055,46

6.081,46

11

Cortinatges

3.800,00 €

798,00

4.598,00

PREU TOTAL

206.946,34€

Nº DOCUMENT
7. Anunci de
licitació

250.405,07€

El preu inclou les despeses del transport i d’instal·lació; les despeses de retirada dels
embalatges; les despeses que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions
assumides durant el període de garantia mínim assenyalat en aquest plec, i/o en l’ofert pel
licitador, en cas d’haver-se millorat; la resta de tributs i d’impostos que es puguin originar; i totes
les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüència del compliment de les
obligacions contemplades en el plec i la resta de documentació que forma part de l’expedient.
El pressupost base de licitació s’indica respecte de cadascun dels lots en què es divideix el
contracte; aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació
del contracte, respecte de cadascun dels lots.
El preu del contracte ve determinat per un preu a tant alçat; ara bé, els licitadors, en les seves
ofertes, hauran d’assenyalar els preus unitaris de cadascun dels elements que componen el lot
al qual es presenten, no podent superar l’import màxim assenyalat, en quin cas, serà causa
d’exclusió. Així mateix, la no identificació dels preus unitaris de cadascun dels components del
lot també serà causa d’exclusió.
Cada licitador podrà presentar únicament una oferta individual per a cada lot que sigui del seu
interès, poden presentar tantes ofertes individuals com lots existeixin, quedant exclosos aquells
que presentin més d’una oferta individual en un mateix lot, o aquells que presentin una oferta
integradora que abarqui més d’un lot.

5. Garanties exigides:
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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 el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, respecte de cada lot.
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:


En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar en el compte de FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL
que es designi a aquests efectes.



Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar a les dependències de la FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (a les
oficines de GINSA, AIE).



Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a les dependències de LA FUNDACIÓ PER A
LA’TENCIÓ SOCIAL (a les oficines de GINSA, AIE).



Mitjançant retenció en el preu, practicada sobre l'import de la factura. Per a això serà
necessari que l'adjudicatari sol•liciti la retenció en el preu mitjançant aportació del
model ANNEX 4 del present plec de condicions, en el moment equivalent al de la
constitució de la garantia definitiva determinat en aquest document.

Les persones o entitats diferents del contractista que prestin garanties a favor d’aquest no
poden utilitzar el benefici d’excussió a què es refereixen els articles 1830 i concordants del Codi
civil.
L’avalista o assegurador és considerat part interessada en els procediments que afecten la
garantia prestada, en els termes que preveu la Llei 39/2015.
En el contracte d’assegurança de caució s’apliquen les normes següents:


Té la condició de prenedor de l’assegurança el contractista i la d’assegurat, l’ens
contractant (FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL).



La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni extingeix l’assegurança, ni suspèn la cobertura,
ni allibera l’assegurador de la seva obligació, en cas que aquest hagi de fer efectiva la
garantia.



L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre
contra el prenedor de l’assegurança.

La garantia assegurarà el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del contractista.
Així mateix, respon dels conceptes següents:


De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb l’establert en aquest
plec de condicions.



De l’execució correcta de les prestacions previstes en el contracte, de les despeses
originades a l’ens contractant per la demora del contractista en el compliment de les
seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a l’ens contractant amb motiu de
l’execució del contracte o pel seu incompliment.
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De la inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de
garantia que s’hagi previst.

6. Requisits específics del contractista:


Classificació: No és exigible



Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:

Es podrà acreditar mitjançant l’aportació dels comptes anuals del darrer exercici comptable
tancat, presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a
mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
També caldrà presentar declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el
volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a la fi 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 en què es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.
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 capital social, a menys que aquest s’augmenti o
es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol•licitar la declaració
de concurs.


Solvència tècnica i professional:

Una relació dels principals subministraments efectuats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Només es tindran en compte per
acreditar la solvència tècnica els subministraments relacionats amb l’objecte del contracte,
respecte de cadascun dels lots als quals es presenti el licitador (lot 1: SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPS D’INFORMÀTICA; lot 2: SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI GENERAL; lot 3:
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I MATERIAL DE NETEJA; lot 4: SUBMINISTRAMENT DE
ROBA; lot 5: SUBMINISTRAMENT D’ELECTRODOMÈSTICS; lot 6: SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPAMENT SANITARI; lot 7: SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS DE MOBILIARI; lot
8: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I ELEMENTS DE BUGADERIA; lot 9:
SUBMINISTRAMENTS DE LLITS; lot 10: SUBMINISTRAMENT D’UTILLATGE DIVERS I
MOBILIARI; lot 11: SUBMINISTRAMENT DE ROBA I CORTINES) i que estiguin acreditats
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
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Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que presentin
certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat l'any de
major execució sigui igual o superior als següents imports, atenent al lot que es presenti:
-

lot 1: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’INFORMÀTICA: 10.000,00€;

-

lot 2: SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI GENERAL: 50.000,00€;

-

lot 3: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I MATERIAL DE NETEJA: 2.000,00€;

-

lot 4: SUBMINISTRAMENT DE ROBA: 5.000,00€;

-

lot 5: SUBMINISTRAMENT D’ELECTRODOMÈSTICS: 7.000,00€;

-

lot 6: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT SANITARI: 30.000,00€;

-

lot 7: SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS DE MOBILIARI: 1.000,00€;

-

lot 8: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I ELEMENTS DE BUGADERIA: 15.000,00€;

-

lot 9: SUBMINISTRAMENTS DE LLITS: 30.000,00€;

-

lot 10: SUBMINISTRAMENT D’UTILLATGE DIVERS I MOBILIARI: 3.000,00€;

-

lot 11: SUBMINISTRAMENT DE ROBA I CORTINES: 2.000,00€.

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


Data límit de presentació: 17.10.2017. L’horari del registre d’entrada, coincident amb el
de Secretaria, serà de dilluns a dijous, de 9h a 14:30h / i de 15:30h a 18h; i divendres de
9h a 14:30h. 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 d’Andrea Teruel). L’horari del registre d’entrada,
coincident amb el de Secretaria, serà de dilluns a dijous, de 9h a 14:30h / i de
15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. Fora d’aquest horari no serà admesa
cap proposició. Posar referència FAS 20170037
b. Domicili: Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2
c.

Localitat i Codi Postal: 43204 Reus

d. Adreça electrònica: andrea.teruel@grupsagessa.cat
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.
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8. 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.



Localitat: Reus

9. Despeses de publicitat: No n’hi ha
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