ANUNCI
De Institut Català de la Salut (ICS) pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de subministraments (exp.
CS/CC00/1100764773/19/AMUP)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Institut Català de la Salut (ICS).
Número d’identificació: 1.
Dependència que tramita l'expedient: Institut Català de la
Salut (ICS)
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: CS/CC00/1100764773/19/AMUP
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Institut Català de la Salut (ICS).
Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08007.
Codi NUTS: ES51
Telèfon: 934 824 369.
Adreça electrònica: segons quadre de característiques.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Horari d’atenció:
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de cirurgia per
radiofreqüència, microones i làser per als centres de
l’Institut Català de la Salut (ICS) i organismes adherits:
Institut de Diagnòstic per la Imatge, Gestió Serveis Sanitaris
de Lleida i Hospital de la Cerdanya.
b) Admissió de pròrroga: Sí: possible pròrroga de 24 mesos.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: Aquesta
licitació es compon de 24 lots i l’adjudicació es durà a terme
article a article.
d) Lloc d'execució: Catalunya.
e) Termini d'execució:
Inici: 01/09/2019.
Fi: 31/08/2021.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): Sí.
g) Codi CPV: 33169100.
h) Codi NUTS: ES51.

Si escau,
d) En cas de contractes periòdics, calendari estimat
e) per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
h.1) durada prevista, amb justificació de tota durada superior
quatre anys
h.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes
-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministraments
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: Sí.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 5.793.924,10 . euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 3.505.324,12 euros.
Import total IVA exclòs: 2.896.962,05 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: NO.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO.
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: Declaració sobre el volum global de negocis en
l'àmbit d'activitat corresponent a l'objecte del contracte,
referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la
data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Altres.
Descripció: Relació dels principals subministraments
efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne
l'import, les dates i el destinatari públic o privat
d'aquests.
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva
de la prestació del servei a una professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació: Veure annex 5 del PCAP.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:05/06/2019
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 08/07/2019 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar:
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: NO
Entitat: Institut Català de la Salut (ICS).
Domicili i localitat: Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Barcelona
CP: 08007.
Documentació que cal presentar:
Adreça electrònica: segons quadre de característiques.
Les proposicions també es podran trametre per correu
ordinari 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 a l'òrgan de contractació
la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a
l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica:
SI
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots
els lots:
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador
e) S’utilitzen les comandes electròniques: SI.
f) S’accepta la facturació electrònica: SI.
g) S’utilitza el pagament electrònic:
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a
presentar ofertes:
i) Criteris objectius de selecció dels candidats.
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases
successives (amb la reducció progressiva del nombre d’ofertes
o solucions) NO
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Català de la Salut (ICS).
b) Lloc:
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o
festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent

dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte
o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions.
d) Hora:
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea
NO

