ANUNCI
De SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. pel qual es públic el procediment de licitació per a
l’adjudicació del contracte de servei de renting de desfibril·ladors per als equipaments municipals
gestionats per SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. (exp. 202/21).
1. Poder adjudicador
a. Nom: SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.
b. Número d’identificació (CIF): B63142848
c. Direcció: Avd. Josep Tarradellas, s/núm., Viladecans (08840)
d. Codi NUTS: ES511
e. Telèfon: 93 637 30 55.
f. Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat
g. Adreça d'Internet de l’entitat: www.vigem.cat
h. Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública
i. Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions
Públiques. Gestió d’equipaments esportius, culturals i mobilitat municipals
j. Central de compres / contractació conjunta: No.
2. Obtenció de la documentació i informació sobre la licitació
a. Número d’expedient: 202/21
b. Adreça d’internet on estan disponibles els plecs de la contractació (Perfil de contractant
de Viladecans Qualitat, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDe
tail&keyword=Viladecans&idCap=13731932&ambit=&
c. Aclariments i/o consultes als Plecs o la resta de documentació: s’han de sol·licitar a
través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la
licitació publicat a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de
Catalunya (veure clàusula 3.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars)
d. Data límit d'obtenció de documents i informació: 14 de desembre de 2021 a les 14.00h.
3. Objecte del contracte
a. Descripció de la licitació: és objecte de la present licitació la contractació del servei de
renting de desfibril·ladors amb els corresponents elèctrodes bateries i kits de socors per
a garantir l’autoprotecció dels equipaments gestionats per SPM Viladecans Qualitat, S.L.
b. Codi CPV: 33182100-0 “Adquisisión de equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos
y de higiene personal Desfibrilador” 50420000-5 “Servicios de reparación y
mantenimiento de aparatos médicos y quirúrgicos”
c. Lloc de prestació dels serveis: Viladecans
d. Codi NUTS de l’emplaçament: ES511
e. Admissió o prohibició de variants: No s’admeten variants
f. Termini de prestació del servei: CINC (5) ANYS de vigència del contracte
g. Admissió de pròrroga: No
h. ACP aplicable al contracte: No
4. Procediment de licitació
a. Procediment d’adjudicació: procediment obert simplificat abreujat
b. Tramitació: ordinària
c. Contracte: servei i subministrament
d. Condicions de participació: veure clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars (aptitud per a contractar requerida: capacitat, personalitat, solvència i manca
de prohibicions de contractar).
e. S’aplica un acord marc: No.
f. S’utilitza una subhasta electrònica: No.
g. Divisió en lots: No.
h. Criteris d’adjudicació: veure clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
5. Imports:

a. Valor estimat de contracte: VINT-I-TRES MIL QUARANTA EUROS (23.040,00 €), IVA
exclòs que resulta del següent desglossament:

Subministrament i 5 anys de contracte 19.200,00 € (IVA
de manteniment (PBL)
Exclòs)
Possibles modificació (20% PBL)

3.840,00
Exclòs)

€

VEC

23.040,00 € (IVA
Exclòs)

(IVA

b. Pressupost base de licitació: DINOU MIL DOS-CENTS EUROS (19.200,00 €), IVA
exclòs.
6. Presentació de les ofertes
a. Data límit de presentació: 14 de desembre de 2021 a les 14.00h.
b. Contingut de les ofertes: veure clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c. Lloc de presentació de les ofertes: presentació electrònica mitjançant l’eina de Sobre
Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de contractant de Viladecans
Qualitat, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya.
d. S’utilitzen les comandes electròniques: No
e. S’accepta la facturació electrònica: No
f. S’utilitza el pagament electrònic: No
g. Termini mínim de validesa de les ofertes (termini durant el qual el licitador està obligat a
mantenir la seva oferta): 6 mesos
h. Llengua/es per a redactar les ofertes: Català/Castellà
7. Obertura dels sobres
SOBRE ÚNIC:

Obertura electrònica adaptada a la modificació operada pel RD15/2020,
21 d´abril en la DF 7ª.

8. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte
a) Oferta econòmica fins a un màxim de 100 punts
Obtindrà major puntuació l’oferta total més econòmica de les diferents presentades i
admeses. La puntuació vindrà definida per l’aplicació de la següent fórmula:

On:

Pi = Puntuació de l’oferta analitzada
P max. = Puntuació màxima

O i = Oferta de preu analitzada
OT= Oferta tipus (pressupost base de licitació)
O min = Oferta admesa més econòmica
Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació senyalat.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.
S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’IVA que s’aplica.
En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i les expressades en

9. Règim de recursos
a. Els actes de preparació, adjudicació i modificació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan
de contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b. No procedeix la interposició del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
el que estableix l’article 44.1 a) de la LCSP.
10. Altra informació:
a. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no procedeix.
b. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea: No
c. Classificació empresarial: No s’escau
d. Condicions especials d’execució: veure clàusula 14 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

Viladecans, a 26 de novembre de 2021
SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.

