ANUNCI
De Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. 042/2019-SE-PO).
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB).
b) Número d’identificació: S0800471E.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Àmbit de la sanitat.
f) Número d'expedient: 042/2019-SE-PO.
2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Domicili: Passeig de la Circumval·lació 8, 3ª planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08003.
d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 932483832.
f) Adreça electrònica: contractacio@parcdesalutmar.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CMPSB
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 27 de febrer de 2019.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a les 14 hores.
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Exp. 042/2019-SE-PO: Contractació del servei per a la realització de proves
competencials de selecció dels càrrecs de direcció, comandament o especial responsabilitat del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Admissió de pròrroga: Sí, possibilitat d'efectuar un màxim de dues pròrrogues més de 12 mesos
cadascuna..
c) Divisió en lots i número de lots/ unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona.
e) Durada del contracte: 2 anys.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 79635000-4
h) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Servei.
b) Tramitació: Ordinari.
c) Procediment: Obert.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 44.000,00 euros sense IVA.
b) Import total IVA inclòs: 24.200,00 euros.
c) Import total IVA exclòs: 20.000,00 euros.
d) IVA suportat: 21%.
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6. Admissió de variants: No.
7. Garanties:
Provisional: No.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No.
b) Solvència:
Econòmica i financera:
• Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al valor estimat del
contracte.
Tècnica o professional:
• Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la
qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Solvència específica:
• Experiència del licitador en la realització i avaluació de proves de selecció per competències
en els últims tres exercicis. S’haurà d’acreditar mitjançant certificat de l’òrgan competent.
9. Criteris d’adjudicació:
a) Criteris avaluables de forma automàtica, Ponderació: 70 punts.
b) Criteris avaluables segons judici de valor, Ponderació: 30 punts.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure Annex 18 del PCAP.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
12. ACP aplicable al contracte? Sí.
13 .Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 28 de febrer de 2019, a les 11:00 hores.
b) Documentació que cal presentar: la indicada en els plecs de la licitació.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: Sí. Sobre Digital 2.0.
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No procedeix.
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
14. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Lloc: Auditori de l’Edifici de França, planta baixa, Passeig Circumval·lació núm. 8, 08003 Barcelona.
c) Data: 6 de març de 2019.
d) Hora: 08:45 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
Integrants de la mesa de contractació i licitadors participants.
15. Despeses d'anunci: No procedeix.
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16. Llengües per redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
17. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona/Gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici I), 08075 Barcelona/ Passeig Marítim, 25-29,
08003 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos comptats des de l’endemà de la notificació d’adjudicació pel
recurs contenciós administratiu, i d’ 1 mes comptat des de l’endemà de la notificació d’adjudicació pel
recurs de reposició.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.

Barcelona, 12 de febrer de 2019.

Esther Lozano Moledo
Cap del Servei de Contractació
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