Societat

Nº expedient anualitat

Nº document

HUSJR

Ref. HUSJR 44/2016

Anunci d’adjudicació i de
formalització

de

contracte

ASSUMPTE: ANUNCI D’ADJUDICACIÓ I DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE
ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL
HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA Municipal: RM Tarragona, tom 454, foli 95, full T-6.099 – NIF A-43 096 692

1. Entitat adjudicadora


Organisme: HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM



Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de l’HOSPITAL
UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM. Unitat de Contractació.



Número d’expedient: HUSJR 44/2016



Obtenció de documentació i informació:
 Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, 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.
 Correu electrònic: anna.trujillo@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 serveis.



Descripció:
- La contractació dels serveis de suport tècnic, així com el manteniment preventiu, el
manteniment correctiu i el manteniment tècnic legal i d’actualització de tots els equips
d’electromedicina i de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear l’HUSJR, d’acord a 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, en atenció al que disposen els Plecs.



Lloc d’execució: Instal·lacions de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.



Lots: SÍ.



CPV: 50100000-6 a 50884000-5. “Serveis de Manteniment i Reparació”.

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: donar una assistència sanitària excel·lent basada en
el compromís dels nostres professionals en la continuïtat assistencial, la
millora contínua i l’eficiència, i mantenir una posició capdavantera en el
territori a través de la docència, la innovació i la recerca.
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Termini: Vigència de dos (2) anys.



Admissió de pròrroga: Es contempla la possibilitat d’una prorroga de DOS anys

3. Tramitació i procediment



Tramitació: Ordinària.



Procediment: Obert conforme l’art. 157 del TRLCSP.



Criteris d’adjudicació: es troben detallats a la clàusula 12.3 del plec de clàusules
administratives.

4. Valor estimat del contracte: 569.192,24 Euros.- (IVA exclòs) o 688.722,61 Euros.- (IVA
inclòs).

5. Pressupost base de licitació:
Pressupost bianual: L’import total del contracte, a saber de la suma dels imports de tots els lots
establerts en el contracte és de 283.583,62.- Euros (IVA exclòs) o 343.136,18- Euros (IVA inclòs),
per un període que compren dos anys, distribuïts segons les taules que s’exposen al punt 11.1
del plec de clàusules administratives.
Es permeten les modificacions previstes als Plecs.

6. Adjudicació:
LOT 1 adjudicat a l’empresa TECNILAB ELECTROMEDICINA, S.L., amb número de CIF. B43749316, per un pressupost base de licitació de MIL CINC CENTS SEIXANTA VUIT EUROS
BIANUALS [1.568,00.-euros bianuals], IVA Exclòs, per una vigència de de dos (2) anys amb
possibilitat d’una pròrroga bianual.
LOT 2 adjudicat a l’empresa AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A, amb número de CIF. A31568397, per un pressupost base de licitació de QUATRE MIL DOS CENTS QUARANTA NOU
EUROS AMB QUARANTA SET CÈNTIMS D’EURO BIANUALS [4.249,47.-euros bianuals], IVA
Exclòs, per una vigència de de dos (2) anys amb possibilitat d’una pròrroga bianual.
LOT 3 adjudicat a l’empresa TECNILAB ELECTROMEDICINA, S.L. , amb número de CIF. B43749316, per un pressupost base de licitació de MIL QUATRE CENTS QUARANTA CINC EUROS
BIANUALS [1.445,00.-euros bianuals], IVA Exclòs, per una vigència de de dos (2) anys amb
possibilitat d’una pròrroga bianual.
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LOT 4 adjudicat a l’empresa BAUSCH & LOMB, S.A., amb número de CIF. A-60567922, per un
pressupost base de licitació de NOU MILCINC CENTS EUROS BIANUALS [9.500,00.-euros
bianuals], IVA Exclòs, en relació al manteniment preventiu i correctiu i CINQUANTA QUATRE
EUROS BIANUALS [54,00.-euros bianuals], IVA Exclòs, en relació a les revisions, per una
vigència de de dos (2) anys amb possibilitat d’una pròrroga bianual.
LOT 6 adjudicat , a l’empresa DRAGUER MEDICAL HISPANIA, S.A., amb número de CIF. A28063485, per un pressupost base de licitació de VINT I TRES MIL CINC CENTS SEIXANTA TRES
EUROS AMB SETANTA SIS CÈNTIMS D’EURO BIANUALS [ 23.563, 76.-euros bianuals], IVA
Exclòs, en relació al manteniment preventiu i CENT CINQUANTA EUROS preu/hora de
manteniment correctiu [150,00 euros], IVA Exclòs, per una vigència de de dos (2) anys amb
possibilitat d’una pròrroga bianual.
LOT 14 adjudicat a l’empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A, amb número de
CIF. A-28061737 per un pressupost base de licitació de CENT SET MIL EUROS BIANUALS
[107.000,00.-euros bianuals], IVA Exclòs, per una vigència de de dos (2) anys amb possibilitat
d’una pròrroga bianual.
7. Formalització del contracte:
L’adjudicació dels lots s’ha efectuat amb data 20 de novembre de 2017, i s’ha notificat als
adjudicataris i als candidats de la present licitació en data 14 de novembre de 2017. Per tant, si
un cop transcorreguts els QUINZE DIES HÀBILS des de la remissió de la notificació
d’adjudicació, i no s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació al respecte, es
requereix a l’adjudicatari per a que en un termini no superior a CINC DIES HÀBILS a comptar
del següent a aquell que hagi rebut el requeriment, formalitzi el contracte d’acord amb el Plec
de Clàusules Administratives.
Reus, 14 de desembre de 2017
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