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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Servei de Manteniment dels aparells elevadors de l’IAS i de
l’IDIBGI. Per lots.

Lots: SI
LOT 1: IAS:
• Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Dr. Castany, s/n Salt.
(8 ascensors i 3 muntacàrregues)
• Edifici TMS. Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Dr. Castany, s/n Salt. (3 ascensors)
• Edifici Sociosanitari. Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Dr. Castany, s/n Salt. (3
ascensors)
• Centre de Salut Mental Garrotxa. Carrer Castellà Llovera, 3. Olot. (1 ascensor)
• Consultori local de Llagostera. Av. Estació s/n. Llagostera. (1 ascensor)
• Centre d’Atenció Primària (CAP) d’ Hostalric. Carrer Major, 30-32. Hostalric. (1 ascensor)
• Centre d’Atenció Primària (CAP) de Cassà de la Selva. Carrer Basagoda, 11. Cassà de la
Selva. (1 ascensor)
• Centre de salut mental del baix Empordà de Platja d’Aro. Edifici Eurocenter. Local 59. Platja
d’Aro. (1 plataforma per minusvàlids).

LOT 2: IDIBGI
L’ IDIBGI té instal·lat un ascensors al Parc Hospitalari Martí i Julià.
• Edifici Mancomunitat 2. Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Dr. Castany, s/n Salt. (1
ascensors)

Codi CPV: 50000000-5
B. Dades econòmiques
B1. Pressupost base de licitació: 43.664,01€ IVA exclòs. IMPORT TOTAL IVA
INCLÒS 52.833,45€
B2. VEC: Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 15.720,00€
IVA exclòs
Pressupost base de licitació (sense IVA):
Pròrrogues Lot 1 i Lot 2 + modificacions (20%) de
tots dos Lots.
VEC: Valor estimat del contracte

43.664,01€
52.396,81€
96.060,82€
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B3. Pressupost base de licitació:
D’acord amb la Taula de Determinació del Preu del Contracte de l’expedient
administratiu.
Per Lots :
Lot 1 (IAS)
-Manteniment anual fix (valoració econòmica anual...14426 eu
-Previsió anual màxima per treballs i materials (no inclosos en l’ impor
fix)........................................................................6365 eu
IMPORT Total costos directes..per dos anualitats
.................................................................20.791+20.790,99= 41.581,99 eu
IVA (21%): .................................................................8732,22eu
Lot

1

iva

Total
pressupost
base
de
licitació
del
Lot
inclòs:......................................................................................2519,24 eu

2

iva

Total
pressupost
base
de
licitació
del
inclòs:..................................................................................50.314,21 eu
Lot 2 (IDIBGI)
-Manteniment anual fix (valoració econòmica anual).......691,01 eu

-Previsió anual màxima per treballs i materials (no inclosos en l’ import
fix)...............................................................................350 eu

IMPORT Total costos directes..per dos anualitats........1041,01x2=
.......................................................................................2082,02 eu

IVA (21%): ......................................................................437,22 eu

TOTAL IMPORT DE LICITACIÓ ( Lot 1 + Lot 2) iva exclòs....43664,01 eu

TOTAL IMPORT DE LICITACIÓ ( Lot 1 + Lot 2) iva inclòs....52833,45 eu

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:
214.0001 IAS
D/213.0001 IDIBGI
i Aplicació comptable :
622324 IAS
622000000 IDIBGI
C2. Expedient PLURIANUAL
Distribució de les anualitats:
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el LOT 1, que afecta a 3 exercicis: 2019, 2020 I 2021 és de 41.581,99€

el LOT 2, que afecta a 3 exercicis : 2019, 2020 i 2021 és de: 2.082,02€

D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: Dues anualitats contractuals, prorrogables anualment per dues
anualitats més.
E. Variants
No:
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ORDINÀRIA.
Procediment d’adjudicació: OBERT a l’empara de l’article 156 LCSP
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: SI.
Presentació mitjançant tres sobres SOBRE A, SOBRE B i SOBRE C.
G. Solvència i classificació empresarial
G1.
L’acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per a
participar en la licitació s’acreditarà mitjançant la presentació dels següents
documents:
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant 1 de les 3 opcions
següents:
- declaració responsable relativa a la xifra de negocis global en els darrers 3
exercicis, que justifiqui un volum de negoci anual al voltant de dues vegades
l’import de licitació dels productes als quals concorrin, i com a mínim, de
100.000,00 euros.
- estats de comptes de l’entitat corresponents als dos darrers exercicis, auditats o
signat pels administradors, dels quals es desprengui que l’entitat presenta una
situació d’equilibri financer.
- Informe del director/a de l’entitat financera indicant que, en relació a l’import i
característiques del procediment, el licitador acredita solvència econòmicofinancera suficient per a l’adjudicació del contracte.
Solvència tècnica:
- relació dels principals serveis de la mateixa família que els productes oferts,
realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import, dates i destinació pública o
privada, acompanyada dels corresponents certificats emesos per les entitats o
empreses destinatàries dels serveis.
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G2. Classificació empresarial:No és preceptiva.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
d’acord amb els requeriments mínims exigits en el PPT.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i/o
de gestió mediambiental.
H. Criteris d’adjudicació
Criteris: D’acord amb el que disposa l’epígraf 5 del PPT.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de valors anormalment baixos
Criteris : en el cas que l’import de l’oferta económica sigui inferior al 20 per cent
de la mitja de les ofertes economiques ofertades.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries.
D’acord amb el que disposi l’epígraf 4 del PPT.
K. Garantia provisional
No:
L. Garantia definitiva
Sí:
Import: 5% de l’import d’adjudicació.
Forma de constitució: Pels mitjans que disposa el PCAP, en la seva clàusula 16a.
M. Condicions especials d’execució
D’acor amb el que disposi l’epígraf 3 i ss del PPT.
N. Modificació del contracte prevista
D’acord amb les causes previstes en el PCAP, en la seva clàusula 47a
O. Cessió del contracte
Sí: condicionat al que disposa l’article 214.1 i .2 de la LCSP, en especial en el seu
apartat a) – prèvia autorització de L’IAS corresponent al seu contracte i l’IDIBGI,
corresponent al seu contracte.-
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P. Subcontractació
No procedeix d’acord amb l’article 215.1 i .2, apartat e) de la LCSP
Q. Revisió de preus
No:
R. Termini de garantia
Sí:
Termini: s’estableix pel termini de durada dels Serveis.
El Termini de devolució de la garantía definitiva, es produirà segons es preveu en
la pròpia LCSP
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
les empreses adjudicatàries: 0€
T. Programa de treball
D’acord amb els PPT.
U.Mesa de contractació
President: Sr.Joaquim Casanovas Lax (Gerent de l’IAS) o, en el seu defecte l’Adjunt a
Gerència, Sr.David Estruch Mas.
Vocals: Sr.Josep Sánchez Luque (Direcció de Serveis Generals de l’IAS.)
Sra. Anna Ribas Gubau (Gerent de l’IDIBGI)
Sra.Eva Tarrés Brugué, òrgan fiscal intern de l’IAS.
Sra.M.Jesús Costa Serra (Responsable de Contractació Administrativa pública de
l’IAS i membre de l’assessoria jurídica).
Secretària de la Mesa: Sra.Conchita López Sánchez (administrativa de la Oficina de
Contractació Administrativa pública de l’IAS).

V.Responsable del contracte IAS:
Josep Sánchez Luque. Director de Serveis Generals de l’IAS.
Responsable del contracte IDIBGI:
Anna Ribas Gubau. Gerent de l’IDIBGI

