ANUNCI
De Institut Català de la Salut (ICS) pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp.
CSE/CC00/1101242406/21/PO)
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Entitat adjudicadora
Organisme: Institut Català de la Salut (ICS).
Número d’identificació: 1.
Dependència que tramita l'expedient: Institut Català de la
Salut (ICS). Gerència de Compres
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Salut
Central de compres / contractació conjunta.
Número d'expedient: CSE/CC00/1101242406/21/PO
Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Institut Català de la Salut (ICS).
Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08007.
Codi NUTS: ES51
Telèfon: 934824384.
Adreça electrònica: segons quadre de característiques.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
ICS/customProf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
i) Horari d’atenció: Licitació electrònica. Sobre Digital 2.0
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEI DE MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS DELS CENTRES
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)
b) Admissió de pròrroga: Sí: possible pròrroga de 24 mesos.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: 5 Lots.
d) Lloc d'execució: Catalunya.
e) Execució: 24 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas):
g) Codi CPV: 50000000-5.
h) Codi NUTS: ES51.
Si escau,
d) En cas de contractes periòdics, calendari estimat
e) 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
a)
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 8.967.730,48 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 5.425.476,94 euros.
Import total IVA exclòs: 4.483.865,24 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà:
Descripció: 3 ÚLTIMS ANYS.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà:
Descripció: 3 ÚLTIMS ANYS.
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva
de la prestació del servei a una professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació: Vegeu annex 4 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 30 de març de 2021.
-12 ACP aplicable al contracte?
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 21/04/2021 09:00 hores

b) Documentació que cal presentar: Vegeu PCAP i PPT
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
Entitat:
Domicili i localitat:
CP:
Documentació que cal presentar: Vegeu PCAP i PPT
Adreça electrònica:
c.2)Presentació Electrònica: Si
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots
els lots: Vegeu el quadre de característiques
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador : Si
f) S’utilitzen les comandes electròniques:
g) S’accepta la facturació electrònica: Si
h) S’utilitza el pagament electrònic:
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
a) Entitat: Institut Català de la Salut (ICS).
b) Lloc: OBERTURA DEL SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓ PERSONAL) Obertura
mitjançant Sobre Digital 2.0
c) Data: 22/04/2021
d) Hora: 9:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Licitació
electrònica mitjançant Sobre Digital 2.0
-15 Despeses d'anunci: no
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o
castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea

