ASSUMPTE: CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT SOBRE ASPECTES
RELACIONATS AMB EL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
BUGADERIA
1. Objecte de la consulta
Vista la necessitat que tenen els següents centres, de contractar el servei de bugaderia:
• Hospital Sant Joan de Reus
• Centre MQ de Reus
• Hospital Lleuger de Cambrils
• Àrea Bàsica de Riudoms
• Àrea bàsica de l’Hospitalet de l’Infant de contractar el servei de bugaderia.
Atès que en data 09.10.2018 es va resoldre aprovar l’expedient de contractació del
servei de bugaderia (expedient 20170137); i publicar a la plataforma de serveis de
contractació
pública
de
la
Generalitat
l’anunci
de
licitació
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewC
n&idDoc=3821136).
Atès que en data 20.11.2019 es resol declarar desert aquest procediment, en no haverse presentat cap oferta.
I vist que es desconeixen els motius pels quals ha quedat desert aquest procediment
20170137,
quin
anunci
de
licitació
es
troba
disponible
a
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewC
n&idDoc=38211361), considerant que el servei continua sent necessari, es planteja
realitzar una consulta preliminar al mercat, amb la finalitat d’obtenir la informació
necessària per a preparar correctament el nou procediment de contractació, i a l’empara
del nou mecanisme que permet l’article 115 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic
En aquest sentit, es demana que les empreses potencialment interessades puguin fer
arribar informació sobre els següents aspectes:
- Raons per les quals creuen que l’expedient 20170137 ha pogut quedar desert
(PODEN
CONSULTAR
LA
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A
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCod
e=viewCn&idDoc=38211361).
- Conceptes que integren el valor estimat del contracte, amb indicació dels costos
laborals, de conformitat amb allò que preveu l’article 116 de la LCSP.
2. Participants
La present consulta és oberta, i conseqüentment poden participar totes les persones
físiques o jurídiques interessades.
Aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals.
Atès que les propostes realitzades pels participants tenen caràcter informatiu, la
presentació d’aquestes consultes no impedirà la presentació d’ofertes en el procediment
que es prepari a aquests efectes.
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3. Desenvolupament de la consulta preliminar al mercat
Es publicarà al perfil de contractant de les entitats HOSPITAL DE SANT JOAN DE
REUS, SAM; CENTRE MQ REUS, SA; FUNDACIÓ SAGESSA SALUT aquesta petició
de consulta prèvia al mercat.
Els interessats disposaran del termini de 10 dies naturals per fer arribar les seves
propostes.
Les solucions i els possibles dubtes es podran enviar a contractacio@grupsagessa.com.
Caldrà indicar el nom de l’empresa, i les dades de contacte, així com la següent
referència “EXPEDIENT 20180306”.
Les entitats interessades en aquesta consulta, a través de les persones designades a
aquests efectes, podran adreçar-se als participants per obtenir informació o respostes
especifiques en relació a les qüestions plantejades. En qualsevol moment, es podran
sol·licitar reunions presencials individualitzades, trucades telefòniques o comunicacions
telemàtiques per resoldre aquelles qüestions o dubtes que sorgeixin en relació a la
informació aportada pels participants.
El resultat de les consultes es recollirà en un informe que inclourà les actuacions
realitzades.
Reus, 29 de novembre de 2018.
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