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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
DA/jr
Núm. Exp.: 2018/2362

Anunci de licitació dels serveis d’impressions i disseny gràfic mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
En virtut de la resolució adoptada per Decret del President de Dipsalut de data 23 de
maig de 2019, atès que la forma de selecció del contractista és el procediment
licitatori obert, es procedeix a la convocatòria de la licitació amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut). C.Pic de Peguera,15 17003 Girona. Tel 972 41 47 20
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut.
c) Número d’expedient: 2018/2362
d) CPV: 79810000 Servei d’impressions.
f) Adreça electrònica de contacte: mailto:contractacio@dipsalut.cat
a) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Contracte de serveis, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic. No és un contracte subjecte a regulació
harmonitzada.
b) Descripció de l’objecte: Servei d’impressions i disseny gràfic. L’objecte
d’aquest contracte es divideix en dos lots: Lot A per al servei d’impressions i Lot
B per al servei de disseny gràfic
c) Termini d’execució: dos anys i s'inicia l'endemà de la seva formalització o el
dia que s’estipuli al contracte.
d) Admissió de pròrroga: Màxim de dos anys addicionals.

APROVAT
23/05/2019 15:12

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Anunci: Anunci Aprovació anunci licitació servei impressions pel
perfil del contractant (versión 4)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 3HWTQ-A8KC3-C3HVO
Data d'emissió: 24 de maig de 2019 a les 08:22:58
Pàgina 2 de 4

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de DIPSALUT.Signat 23/05/2019 15:12

APROVAT
23/05/2019 15:12

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 172797 3HWTQ-A8KC3-C3HVO CC649B21C7071371BBE40A5767D1CA37E6C10515) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

3. Tramitació, procediment i criteris d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris d’adjudicació: Els establerts a la clàusula quinzena del Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP).

4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
a) El Valor estimat del contracte: 194.440,00 €, IVA no inclòs.
b) Pressupost de licitació: El pressupost màxim de la present licitació es fixa
en la quantitat de 117.636,20 €, IVA inclòs, per a tot el període contractual i el
sistema de determinació del preu es referirà a preus unitaris. Aquest import és el
resultant del preu corresponent al lot A (45.278,20 €) i al lot B (72.358,00 €).
c) La periodificació prevista de la despesa per a tota la durada del contracte,
prenent com a base el pressupost de licitació, és la que a continuació es detalla:

Període
executiu

Julioldesembre
2019
2020
Gener-juny
2021
Total
període
executiu

Base
imposable
LOT A

IVA (21%)
LOT A

Total LOT A

Base
imposable
LOT B

IVA (21%)
LOT B

Total LOT B

Total del
preu de
licitació del
contracte
amb IVA

9.355,00 €

1.964,55 €

11.319,55 €

14.950,00 €

3.139,50 €

18.089,50 €

29.409,05 €

18.710,00 €

3.929,10 €

22.639,10 €

29.900,00 €

6.279,00 €

36.179,00 €

58.818,10 €

9.355,00 €

1.964,55 €

11.319,55 €

14.950,00 €

3.139,50 €

18.089,50 €

29.409,05 €

37.420,00 €

7.858,20 €

45.278,20 €

59.800,00 €

12.558,00 €

Total per lots amb IVA
LOT A

45.278,20 €

LOT B

72.358,00 €

72.358,00 € 117.636,20 €
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d) El sistema per a la determinació del preu del contracte es formula en preus
unitaris per cada tipologia de servei, de conformitat amb la clàusula sisena del
plec de clàusules administratives particulars.
Aquests preus inclouen les despeses de lliurament del material imprès a les
dependències de Dipsalut (c/ Pic de peguera, 15 de Girona) o a un altre magatzem
que Dipsalut indiqui (en un radi màxim de 20 quilòmetres de la ciutat de Girona).
Els càlculs dels preus màxims fixats, sorgeixen de la valoració dels preus de
mercat aplicats en les prestacions realitzades amb anterioritat per l’organisme,
atès que la relació qualitat/preu de la prestació ha estat satisfactòria.
d) Revisió de preus: el preu del contracte no es podrà revisar

5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació empresarial: No es requereix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que s’indica a
la clàusula onzena del PCAP.

6. Garanties
a) Garantia provisional: queda dispensada.
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.
Garantia complementària d’un 5% addicional en cas d’oferta anormal o
desproporcionada

7. Obtenció de documentació i informació
El Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques es
podran aconseguir a través de la seu electrònica de Dipsalut, on es determina el
perfil del contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
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8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Les ofertes s’han de presentar, en format físic, en
el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació, de 9 a les 14 hores, de dilluns a divendres, no
festius. Si el dia de venciment del termini de presentació de proposicions
coincideix en dissabte, diumenge o festiu, aquest es traslladarà al primer dia
hàbil següent.
b) Modalitat de presentació i documentació a presentar: la que s’indica a la
clàusula tretzena del PCAP.
c) Lloc de presentació: els indicats a la clàusula tretzena del PCAP.
d) Model de proposició: els licitadors hauran de presentar la seva proposta
ajustada als model annexos del PCAP.

9. Mesa de contractació i obertura de sobres
a) Mesa de contractació: es constituirà segons l’establert a la clàusula
catorzena del PCAP.
b) Obetura de sobres: segons l’establert a la clàusula catorzena del PCAP.
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