Institut Català
de la Salut

Quadre de característiques. Contracte d'obres
Procediment obert simplificat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP
1. Òrgan de contractació
Gerència Territorial Catalunya Central

2. Objecte
Descripció:

Obra de substitució de part del revestiment de les façanes del CAP de Moià de la Gerència
Territorial Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS)
Lots:
Sí

No

Limitació nombre de lots a què participar/resultar adjudicatari
Sí

No

Obligatorietat d'anar a tots els lots
Sí

No

Codi CPV:

45430000

3. Centres sol·licitants vinculats a la contractació
CAP Moià

4. Referència de l’expedient de contractació
CO/AP53/1101171327/19/PS

5. Forma d’adjudicació i plec de clàusules pel qual es regeix
Procediment d'adjudicació

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP
Identificació del plec (número del plec tipus)

OB-PO-01-18
Tramitació
urgent

ordinària
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6. Mesa de contractació
[

Sí

No

Composició de la Mesa de contractació
President/a : Vicenç Fenollar Pérez
Vocals:
Control econòmic i financer intern: Meritxell Feixas Santasusagna
Assessoria Jurídica: Xavier Ramírez o persona en qui delegui
Tècnic/a infraestructures: Raquel Agüera Lleida
Secretari: Marc Oms Quert
Secretària suplent: Raquel Carretero Gomez

7. Variants
Admet variants
Sí

Nombre:

No

Elements:
Condicions:

8. Durada del contracte
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte

Des de la signatura del contracte
Durada del contracte

4 mesos

9. Pròrroga
Nre. de mesos de pròrroga
Sí

No

10. Dades econòmiques
Determinació del preu

Import màxim de licitació: 253.514,02 € IVA INCLÒS
Preus unitaris màxims
Màxims

De referència

Pressupost base de licitació

Import sense IVA: 209.515,72 €

Import amb IVA: 253.514,02 €

Valor estimat del contracte

Import sense IVA: 209.515,72 €
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11. Tramitació pressupostària
Ordinària de l’exercici vigent:
Anticipada

12. Partida pressupostària
Número d’aplicació

610000100

Import (amb IVA inclòs)

253.514,02 €

Expedient d'abast plurianual: No
Distribució de les anualitats:

13. Garantia definitiva
Sí

No

Import: 5% de l´import adjudicat sense IVA
Forma de constitució: Mitjançant aval dipositat a la Caixa General de Dipòsits

14. Revisió de preus
Sí

No

Fórmula aplicable:

15. Modificació del contracte
Les recollides a la clàusula 13.9 del PCAP

16. Criteris d’adjudicació
Vegeu l'annex 5 del PCAP
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17. Subcontractació
Sí procedeix
No procedeix

Segons clàusula 15 del Plec de clàusules administratives

18. Programa de treball
Sí

No

Veure Plecs

19. Termini de la garantia
Cal definir un termini de garantia
Sí

Termini: Mínim 12 mesos

No

20. Règim de pagament
Pagament únic
Altres (especifiqueu-los)

Successiu, mitjançant transferència bancària
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21. Solvència i classificació empresarial
Classificació empresarial: NO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera
Inscripció Obligatòria RELI o ROLECE
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.
L'acreditació del compliment d'aquest criteri es farà amb l'aportació d'una declaració de
l'empresari del volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat
registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global
de negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels lots i/o
articles als que licitin.
Quan, per una raó vàlida, un licitador no estigui en condicions de presentar les referències
que es sol·liciten, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de
qualsevol altra documentació que l'Institut Català de la Salut consideri apropiada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional
Inscripció Obligatòria RELI o ROLECE
Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne
l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica els subministraments efectuats
de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte, i que
estiguin acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari.
Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin ser
subministradores durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que correspongui com a
mínim a la meitat del pressupost total dels lots i/o articles als que licitin, en l’àmbit de l’activitat
corresponent a l’objecte del contracte.

22. Condicions especials d'execució
Veure Plecs
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23. Responsable del contracte
Sí

Nom i cognoms o càrrec: Responsable de Recursos i Suport

No

24. Persona de contacte, telèfon i adreça electrònica (per consultar o
aclarir qualsevol aspecte de l’expedient de referència)
Temes tècnics: Infraestructures Tel.: 93.693.00.40 Correu electrònic:
infraestructures.cc.ics@gencat.cat
Temes administratius: Subministraments Tel.: 93.693.00.40 Correu electrònic:
subministraments.cc.ics@gencat.cat

25. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com a adjudicatàries
Obligatori inscripció dels licitadors en el RELI o ROLECE

26. Altres observacions sobre l’expedient de referència
Les propostes s’han de presentar electrònicament (sobre Digital 2.0) en dos sobres,
d’acord amb l’apartat 8 del Plec de Clàusules Administratives d’aquest expedient:
Sobre 1, Declaració
Sobre 2 i 3, documentació avaluable amb criteris objectius
(En aquest sobre estarà oferta econòmica i tècnica amb criteris de valoració automàtica)
Cronograma del concurs
Termini de presentació d’ofertes: 19 de novembre de 2019, 15 hores.
Obertura sobre 2 i 3: a determinar

QC-PSS-OB
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