ANNEX 2 PCAP OFERTA ECONÒMICA i ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
TÍTOL EXPEDIENT:

SUBMINISTRAMENT D’UNA INCUBADORA DE TRANSPORT PER AL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA

NÚMERO D'EXPEDIENT:

19_CSA_2021

NOM LICITADOR:
DOMICILI: C/.
LOCALITAT:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
DADES DEL SIGNANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:
CÀRREC:
SIGNAT I SEGELLAT:
DATA:

OFERTA ECONÒMICA

Nº

Definició producte

QUANTITAT

Incubadora de transport

1

Preu unitari màxim de
licitació s/iva

30.000,000 €

Preu unitari màxim
PREU DE L'OFERTA s/IVA
de licitació amb IVA

IVA

21%

IVA

PREU DE L'OFERTA amb IVA

36.300,00 €

-

€

ALTRES ASPECTES QUATIFICABLES AUTOMÀTICAMENT
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS

VALOR REQUERIT

2. Nivell sonor - Es valorarà amb major puntuació la proposta amb menor nivell de dB, i la resta es valorarà segons la següent fórmula matemàtica: Puntuació = (millor
oferta x 8 punts) /oferta a analitzar)

nivell sonor en dB

3. Pes de la incubadora (sense contar el pes del suport rodable) - Es valorarà amb major puntuació la proposta amb menor pes, i la resta es valorarà segons la següent
fórmula matemàtica: Puntuació = (millor oferta x 8 punts) /oferta a analitzar)

pes en kg

4. Volum exterior canòpia - S'atorgaran 8 punts a la proposta amb un volum, en cm³, menor i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.

5. Respirador annex - S'atorgaran 8 punts en cas que el respirador sigui annex a la incubadora i que per tant, en cas d'incidència tècnica del respirador pugui continuar
funcionant correctament la incubadora de forma independent, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.

6. Autonomia de la bateria de la incubadora - S'atorgaran 8 punts en cas que l'autonomia de la bateria del sistema sigui major o igual de 120 minuts, i s'atorgaran 0 punts en
cas contrari

volum en cm3

si en disposa o no

temps autonomia de la bateria en minuts

7. Disseny filtre - S'atorgaran 6 punts en cas que el filtre d'aire sigui visible des de l'exterior i que per tant el seu canvi es pugui fer sense utilitzar eines, 0 punts en cas
contrari.

si en disposa o no

8. Obertura portes - S'atorgaran 6 punts en cas que la obertura de les portes sigui amb sistema hidraulic per a reduir el soroll, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.

si en disposa o no

9. Disseny suport rodable - S'atorgaran 8 punts en cas que el suport rodables inclogui calaixos, portabales d'aire i oxigen, s'atorgaran 0 punts en cas contrari.

si en disposa o no

10. Ampliació de garantia - Es valorarà amb 2 punts per cada any addicional de garantia que s'ofereixi podent oferir fins un màxim de 3 anys addicionals de garantia.

anys addicionals (màxim 3 anys addicionals)

VALOR OFERT

Document i pàgina on es pot
verificar aquesta prestació

