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ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ

CONTRACTE: Plec de clàusules que regeixen el contracte dels serveis
auxiliars de control per a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús – Tortosa
1. ENTITAT ADJUDICADORA


Organisme: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM.



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:20170115.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE


Tipus: Servei.



Descripció: És objecte de la present sol·licitud la contractació dels serveis Auxiliars de
Control de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús - Tortosa de conformitat amb la
legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic.
La present contractació es tipifica com un contracte de serveis, de conformitat amb el
previst als articles 10 i 16 del TRLCSP.
L’execució de l’objecte del contracte haurà d’adequar-se a les condicions que figuren
en aquest plec de clàusules, en el plec de prescripcions tècniques i en la resta de
documents que tenen caràcter contractual.
Divisió per lots i nombre de lots: No.



Lloc d’execució: El contracte consisteix en els serveis d’auxiliars de control als edificis
de l’Hospital de la Santa creu de Jesús-Tortosa.



Vigència inicial i pròrrogues: La vigència inicial de la contractació serà de dos (2) anys.
El contracte podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts, dos (2) vegades, per un
període de 12 mesos cada pròrroga.
Si amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data de venciment del contracte
GESAT a través del Responsable del Contracte comunica expressament la voluntat de
no prorrogar, el contractista no podrà exigir cap indemnització.
Si no hi ha acord exprés de GESAT, s’entendrà que no hi ha voluntat de prorrogar, en
quin cas el contractista tampoc no podrà exigir cap indemnització.
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En el supòsit que hi hagi acord de prorrogar, caldrà subscriure amb el contractista el
corresponent document. La pròrroga mantindrà inalterables les condicions inicials del
contracte.
El termini del contracte es començarà a comptar a partir del moment en què s’iniciï la
prestació del servei, que tindrà lloc en el termini màxim d’un mes a comptar de la
signatura del document del contracte, sense perjudici de considerar els contractes que
a data d’avui estan vigents, i respecte dels quals, en el termini d’aquest mes, es
coordinarà la finalització d’aquests contractes vigents amb l’inici del nou contracte. En
aquest moment s’aixecarà una acta d’inici de prestació del servei, que servirà com a
data de referència per al contracte.


CPV: 98341120-2 Serveis de porteria; 98341130-5 Serveis de consergeria.

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.
3.1. Criteris objectius i avaluables a través de fórmules: 55 punts
Proposta econòmica dels preus unitaris: 55 punts
Els licitadors hauran d’incloure, juntament amb la seva proposta econòmica (segons model
annex 3) i en el mateix sobre, el desglossament de costos del serveis d’auxiliars de control, a fi
de justificar la conformació del preu hora ofert, de tal manera que s'observi la justificació del
mateix, desglossant clarament els costos directes (salaris desglossats, seguretat social que
afecta als mateixos, vestuari, etc., etc.), així com els costos indirectes de personal de
coordinació, despeses generals, etc., així com el marge de beneficis). Aquesta documentació
s’haurà de presentar annexada a l’annex 3, degudament signada; i també caldrà lliurar-la en
suport informàtic. Es demana que lliurin en un CD o llapis de memòria UBS, en format excel, el
desglossament dels costos del servei, i que hauran de coincidir amb els presentats en el
document annexat a l’annex 3. No presentar l’annex 3 acompanyat del desglossament de
costos, degudament signat, serà causa d’exclusió.
Els resultats de les puntuacions s’arrodoniran a dos decimals. Si la unitat decimal és major o
igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està.
Serà causa d’exclusió superar el preu unitari màxim del servei d’auxiliar de control (9,40€/hora,
IVA exclòs).
Respecte de cada licitador es calcularan el següents valors:

-

Subapartat 1: Es puntuarà fins a un màxim de 10 punts aquelles ofertes econòmiques
que en l’escandall de costos del col·lectiu d’auxiliars de control es comprometin a pagar
un salari mensual brut superior al salari mínim interprofessional vigent en el moment
de presentar les ofertes (a data d’avui, s’ha considerat la quantia anual de 9.906,40€
(825.53 euros/mes). Tot i aquesta xifra, es considerarà el salari mínim interprofessional
que estigui vigent en el moment de presentar les seves ofertes, i publicat al BOE).
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Respecte de cada licitador, es calcularà l’import de millora ofert entre el salari real i el
salari mínim interprofessional vigent en el moment de presentar les ofertes 1. El licitador
que presenti un major import de millora rebrà la màxima puntuació (10 punts). La resta
de les ofertes rebran una puntuació proporcional mitjançant la següent fórmula:
puntuació licitador y = (M x 10) / M màxim
On:
M: és l’import expressat en € de millora per damunt del SMI que oferti el
licitador y.
M màxim: és l’import expressat en € més elevat de millora per damunt del
SMI que s’oferti entre el conjunt dels licitadors.

En cas que no es millori el SMI la puntuació serà “0”.

-

Subapartat 2: Un màxim de 45 punts es distribuiran de la següent manera:
Es fixaran tres trams de valoració, en funció de la rebaixa que es faci del preu de
licitació (9,40€/hora, IVA exclòs):
o

El primer tram comprèn una reducció que va des del preu de licitació fins una
reducció menor o igual al 6% (P1=29).

o

El segon tram comprèn des d’una reducció del preu de licitació major al 6% i
menor o igual al 9,5% (P2=12).

o

El tercer tram comprèn des d’una reducció del preu de licitació superior al 9,5%
i menor o igual al 100% (P3=4).

Vist que cada tram esta valorat amb un màxim de puntuació, l’atorgament de punts
es farà segons el següent:
o

Si el licitador fa una rebaixa del 0 al 6% inclòs, se li assignarà la següent
puntuació:


Punts tram 1= 29 x (B, que és el % de baixa oferta pel licitador y/6)

Els punts s’assignaran segons la següent fórmula, considerant els valors anteriors:
P1= 29 x (B/6)

o

Si el licitador fa una rebaixa més gran del 6% i menor o igual al 9,5%, se li
assignarà la següent puntuació:


Punts tram 2= 29 + 12 x B, (que és el % de baixa oferta pel licitador
y/9,5)

Els punts s’assignaran segons la següent fórmula, considerant els valors anteriors:
P2= 29+ (12 x (B/9,5))

A aquests efectes, els licitadors hauran d’omplir la plantilla de l’annex 3 que s’annexa a aquest plec de
clàusules.
1
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Si el licitador fa una rebaixa més gran del 9,5% i menor o igual al 100%, se li
assignarà la següent puntuació:


Punts tram 3= 29 + 12 + 4 x B, (que és el % de baixa oferta pel licitador
y/100)

Els punts s’assignaran segons la següent fórmula, considerant els valors anteriors:
P3= 29 + 12 + (4 x (B/100))

3.2. Criteris d’apreciació tècnica: 45 punts
1. Pla de treball i organització del servei: 45 punts
Aquest criteri es valorarà a partir del desenvolupament del Pla d’Operacions que cal que
presentin els licitadors a partir de l’assenyalat en el plec de prescripcions tècniques.
En funció de la seva avaluació, es valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació, aquella
proposta que, segons la documentació lliurada i globalment, presenti un Plan d’Operacions
desenvolupat i considerant el Pla d’Operacions amb sistemàtiques d’organització,
sistemàtiques de planificació i sistemàtiques de treball que:


Es valorarà amb un màxim de 15 punts, si s’escau, aquella oferta que optimitzi els recursos
humans assignats amb caràcter general, i segons els diferents escenaris assenyalats en el
plec de prescripcions tècniques, indicant la proposta del mapa de recursos humans, la
descripció dels diferents llocs de treball assignats (DPT), l’organigrama, el pla de formació
i la resolució de les incidències d’absentisme.
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional.



Es valorarà amb un màxim de 17 punts, si s’escau, aquella oferta que demostri una millor
operativa del servei. Es valoraran els protocols i els procediments oferts davant situacions
de rutina, especials i d’emergència. Caldrà reflectir el llistat dels possibles procediments
que s’ofereixin de manera específica per a cada escenari assenyalat en el plec de
prescripcions tècniques, en la forma que es determina en el plec de prescripcions
tècniques. Es valorarà la forma com estiguin desenvolupats aquests procediments, així com
la presentació esquemàtica d’aquests procediments (forma matricial i/o diagrames de
fluxos).
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional.
No es puntuaran aquelles ofertes que no presentin procediments adaptats als escenaris
assenyalats en el plec de prescripcions tècniques.



Es valorarà amb un màxim de 4 punts, si s’escau, aquella oferta que demostri un millor pla
de gestió de qualitat específica dels serveis objecte del contracte, enfocada a una
metodologia d’inspecció proactiva, considerant la millor imatge i uniformitat dels
treballadors, i la metodologia d’informes que es generen al client amb la finalitat que aquest
tingui una visió diària, setmanal, mensual i anual de l’evolució dels serveis en general.
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional.



Es valorarà amb un màxim de 4 punts, si s’escau, aquelles ofertes que presentin un millor
enfocament del pla d’operacions, organització, estructura i desenvolupament.
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La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional


Es valorarà amb un màxim de 5 punts les millores i factors complementaris als mínims
exigits en els plecs que ajudin a millor la qualitat del servei sense cap cost afegit.
De manera concreta es valoraran aquelles millores tendents a millor i a facilitar qualsevol
aspecte relacionat amb la gestió del servei.
Per a la valoració d’aquest criteri serà necessari detallar els mitjans oferts, i descriure la
incidència positiva que té cadascun d’ells en la gestió del servei objecte del contracte, en
el sentit assenyalat en aquest criteri.
Les millores podran estar relacionades amb els mitjans de comunicació adequats (equips
de ràdio i telefonia, emissores, millores en la cobertura de les comunicacions amb equips
auxiliars, PDA, tablets); amb la gestió de clauers automàtics i seguiment de traçabilitat.
Es descartaran aquelles millores que tinguin un preu de mercat que estigui per damunt de
la mitjana de la resta dels licitadors en un 10%, sempre que siguin comprables en quant a
marques, models i característiques.
Així mateix, si es comprova que alguna millora (tot i no poder-se comparar amb la de la
resta de licitadors ) està per damunt d’un 10% d’allò que es considera raonable com a preu
de mercat, també es descartarà.
Per calcular el preu de mercat, els licitadors i l’òrgan de contractació consideraran un total
de 3 pressupostos (el preu de mercat serà la mitjana d’aquests tres pressupostos), que, a
efectes de justificar el preu de mercat assenyalat pels licitadors, caldrà que aquests els
adjuntin en tot cas. Si no s’adjunten, no es valorarà aquest apartat.

4. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
4.1. Règim de finançament del contracte i pressupost base de licitació
Els serveis objecte d’aquest contracte seran abonats segons el preu unitari adjudicat, en funció
del consum de serveis de cadascuna d’elles, en els termes que són assenyalats en aquest Plec
i en el Plec de prescripcions tècniques.
El preu del contracte es formula en base als serveis components de la prestació (en qualsevol
cas, serà d’aplicació l’IVA vigent a cada moment):
-

Serveis auxiliars de control, quin preu unitari màxim s’ha previst per un import de
9,40€/hora, IVA exclòs / 11,37 €, IVA inclòs.

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.
Atenent a les necessitats de les societats i entitats contractants 2, s’estableix el pressupost
màxim anual de 14.820,42€ IVA exclòs / 17.932,71€ IVA inclòs, que desglossat per entitats és
(contracte de serveis per preu unitari i quantitat estimada):

2

El número d’hores màximes estimades amb carácter anual, segons el quadre d’aquesta clàusula.
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Es fa el següent desglossament a partir del qual s’han obtingut les xifres anteriors:

ENTITAT

CENTRE I
ADREÇA

GESAT
Hospital de la
Santa Creu
Jesús- Tortosa

TIPUS DE
SERVEI

MÀXIM
D’HORES
ESTIMADES A
L’ANY

PRESSUPOST
ANY (IVA
EXCLÒS)

Serveis
auxiliars de
control

1.576.64 €

14.820,42 €

Considerant la vigència inicial del contracte (2 anualitats) i considerant les dades anteriors, el
pressupost base de licitació del contracte és de 29.640,84 € IVA exclòs / 35.865.42€ IVA inclòs.
4.2. Modificacions previstes. Increment de serveis en funció de les necessitats
El supòsit de fet objectiu que ha de donar-se perquè es produeixi aquesta modificació consistirà
en la petició de més hores de serveis per part de la entitat.
Si durant la vigència d’aquest contracte les necessitats reals fossin superiors a les hores
estimades anuals inicialment es tramitarà la corresponent modificació en la forma que es
determina en aquest apartat.
De manera concreta, es podran requerir un màxim de 200 hores anuals més en concepte de
serveis d’auxiliars de control. Les anualitats s’entenen sobre el contracte inicialment previst i
sobre la seva eventual pròrroga.
Si s’escau, també es preveu la possibilitat de modificació del contracte, d’acord amb allò que
disposa la disposició addicional tercera de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, per la qual aquest contracte podrà ser modificat o resolt per
l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària. Aquestes modificacions es podran realitzar
per raons d’interès públic, d’acord amb la previsió de l’article 219 del TRLCSP, que si bé només
resulta d’aplicació als contractes administratius, pot resultar d’aplicació a aquest contracte pels
interessos públics que representen les entitats contractants, i amb l’abast que resulti de les
mesures d’estabilitat pressupostària a aplicar, i amb els efectes que determini la legislació
vigent aplicable a les entitats signatàries dels contractes, si s’escau. Aquestes modificacions
són obligatòries per l’empresa contractista.
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula, només pot operar
quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb
caràcter taxat, estableix l’article 107 del TRLCSP, i segons l’assenyalat en l’apartat següent.
La modificació del contracte no es pot fer amb la finalitat d’afegir prestacions complementàries
a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a fi que es puguin complir finalitats
noves no previstes en la seva documentació preparatòria, o incorporar una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova
contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per
l’adjudicació dels contractes complementaris si concorren les circumstàncies que preveuen els
articles 174.b del TRLCSP.
La iniciativa per promoure una modificació és competència de la entitat contractant, a iniciativa
del Responsable del Contracte.
L’aprovació per l’òrgan competent de l’entitat contractant a qui afecti la modificació requerirà la
prèvia audiència del contractista, per un termini no inferior a tres dies hàbils, així com la
fiscalització de la despesa corresponent (certificat de l’existència de crèdit o document que
legalment el substitueixi). L’audiència es podrà obviar quan consti expressament la seva
conformitat a la valoració econòmica del modificat, i aquesta s’hagi tramitat sobre la base de
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les dades subministrades pel contractista. En qualsevol cas, es requerirà que l’acceptació del
modificat consti per escrit i de forma expressa.
Un cop s’hagi iniciat l’expedient de modificació del contracte ha de recaure acord d’aprovació,
sense que sigui possible executar el modificat de forma anticipada (és a dir, executat abans de
l’aprovació per l’òrgan competent).
4.3. Valor estimat
Pressupost màxim anual 14.820,42 € (IVA exclòs) x 4 anualitats (2 anys de vigència inicial + 2
possibles pròrrogues d’un any cada pròrroga) = 59.281,68 € (IVA exclòs), 71.730,83 € (IVA
inclòs).
En la fixació d’aquests preus s’ha tingut en compte l’establert en els diferents convenis
col·lectius de les empreses de serveis auxiliars, que s’ha utilitzar com a paràmetres per calcular
el preu del servei, garantint que sigui adequat al mercat, i basant-se en l’Estatut dels
Treballadors, tot millorant sensiblement el salari mínim interprofessional.
Per al càlcul del preu dels serveis auxiliars de control, s’han considerat els paràmetres
exposats a l’annex 1 del present informe.
Modificacions en concepte de més serveis als inicialment previstos:
200 hores anuals més en concepte de serveis d’auxiliars de control: 200 hores x 4 anualitats (2
any de vigència inicial + 2 possibles pròrrogues d’un any cada pròrroga) x 9,40€ = 7.520 €
(1.880€ anuals).

4.4 Revisió de preus
Es preveu com a sistema de revisió l'actualització segons conveni col·lectiu d’aplicació; i en el
seu defecte, es prendrà com a referència el percentatge d’increment que fixi la normativa, per
a l’anualitat vigent, que reguli el salari mínim interprofessional per aquella anualitat.

5. 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.
De conformitat amb l’article 95.3 del TRLCSP, vist que la quantia del contracte es determina en
funció de preus unitaris, l'import de la garantia a constituir es fixarà atenent al pressupost base
de licitació. S’exigeix el 5% d’aquest pressupost base de licitació.
La garantia es pot 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 cadascuna de les entitats 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
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crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar a les dependències de GINSA, AIE (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 GINSA, AIE (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, 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 1.830 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 30/1992, de 26 de novembre.
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, tots els ens
contractants.
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.
De la inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de garantia
que s’hagi previst.

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en aquesta
clàusula i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda no caldrà que s’ajusti.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, es podrà
resoldre el contracte.
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6. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:
Opció 1: Mitjançant classificació
Hauran d'estar classificades en els següents Grups i Subgrups:
-

Empreses de serveis auxiliars de control:
o

Anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 i vàlida fins el 01.01.2020: Grup L
Subgrup 06 Categoría A.

o

Classificacions atorgades amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 773/2015:
Grup L Subgrup 06 Categoría 1.

Opció 2: Alternativament a la classificació
Hauran de disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica i professional exigida, que
s’entendrà acreditada amb el compliment dels requisits següents:
1. Solvència econòmica i financera

Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la seva
solvència econòmica i financera mitjançant la presentació de:


Ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals.
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, al tancament del darrer
exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals:
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). Caldrà que el valor de ràtio sigui superior a la unitat, cosa que 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.
L’acreditació d’aquest criteri es portarà a terme a través dels comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil (o Registre Oficial corresponent o, en cas d’empresaris
individuals no inscrits en el R.M., llibres inventariats i comptes anuals legalitzats pel R.M.).
2. Solvència tècnica i professional
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Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la seva
solvència tècnica de conformitat amb els mitjans següents:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats 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 serveis relacionats amb l’objecte del contracte (SERVEIS
AUXILIARS DE CONTROL) 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.
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 100.000€.
7. PRESENTACIÓ D’OFERTES O DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:


Data límit de presentació: 29.12.2017. 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 Àrea de licitacions i 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 GESAT 20170115.
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.

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).
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9. DESPESES DE PUBLICITAT: No n’hi ha
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