ANUNCI
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de subministraments
(exp. GSSV-SU-O-20-0083)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).
Número d’identificació: Q-7555308-A
Dependència que tramita l'expedient:
Àrea de Contractació Conjunta ICS-GSS
Unitat de Gestió Econòmica
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública – Poder
Adjudicador.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Sanitat
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: GSSV-SU-O-20-0083.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)..
b) Domicili: Av. Alcalde Rovira Roure, 80
c) Localitat i codi postal: Lleida, CP: 25198..
d)Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973705345/ 5309
f) Adreça electrònica: licitacions@gss.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gss

Adreça d'Internet de l’anunci de licitació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/GSSV-SU-O-20-0083

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
27/03/2020 a les 12:00 hores.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8h a 15h
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-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament d'un ecògraf
d'alta gamma per a la realització d'estudis abdominals,
vasculars, de parts toves, de mama, de pediatria,
transrectals i d'intervencionisme percutani endocavitari,
per a l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris..
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES513
Si escau,
d.1) Quan la licitació estigui dividida en lots, el codi
NUTS s’ha de facilitar per a cada lot.
e) Termini d'execució: Veure quadre de característiques
f) Codi CPV: 33100000-1 Equipament mèdic
Si escau,
f.1) Quan la licitació estigui dividida en lots, el codi
CPV s’ha de facilitar per a cada lot
Si escau,
g) En cas de contractes periòdics, calendari estimat.
h) 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 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició /
subhasta electrònica.
-5 Pressupost de licitació: 110.110,00 €
a) Valor estimat del contracte: 91.000,00 € sense IVA.
Si escau,
a.1) quan les licitacions estiguin dividits en lots,
aquesta informació s’ha de facilitar per a cada lot.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si.
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-8
a)
b)
Si
c)

Requisits específics del contractista
Classificació: No procedeix
Solvència: Veure quadre de característiques
escau,
Disposició legal, reglamentària o administrativa per
reserva de la prestació del servei a una professió
determinada.

-9 Criteris d’adjudicació
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix

-12 ACP aplicable al contracte? [L’ACP és l’Acord sobre
Contractació Pública negociat en el marc de l’OMC i del qual
l’Estat espanyol és part signatària]
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27 de març de 2020, a les 12:00
hores.
b) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No.
c.2)Presentació Electrònica: Si.
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/GSSV-SU-O-20-0083

d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o
tots els lots.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador.
f) S’utilitzen les comandes electròniques: Veure Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
g) S’accepta la facturació electrònica: Veure Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
h) S’utilitza el pagament electrònic: Veure Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
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i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a
presentar ofertes:
j) Criteris objectius de selecció dels candidats.
k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases
successives (amb la reducció progressiva del nombre
d’ofertes o solucions).
-14 Obertura de proposicions
Veure perfil del contractant de GSS.
-15 Despeses d'anunci: No procedeix.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o
castellà.
-17 Recurs: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte
o programa finançat amb fons de la Unió Europea
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