ANUNCI
Institut Català de la Salut (ICS) pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
obres (exp. CO/AH04/1101188453/20/PS)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Institut Català de la Salut (ICS).
Número d’identificació: 1.
Dependència que tramita l'expedient: Institut Català de la Salut (ICS)
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador:No escau,
Central de compres: Institut Català de la Salut (ICS).
Número d'expedient: CO/AH04/1101188453/20/PS).

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut Català de la Salut (ICS).
b) Domicili: Carrer Santa Clara,35
c) Localitat i codi postal: Girona-17001.
d) Codi NUTS: NUTS3-ES512
e) Telèfon: 972 20 00 00
f) Adreça electrònica: segons quadre de característiques.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 04 de març 2020 14:00hores
i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00:

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obra per a la instal.lació de les portes d'accés als
quiròfans 9, 10 i 11 de l'Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta..
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No.
d) Lloc d'execució: Girona
e) Termini d'execució: 30 dies naturals a comptar a partir de la data de la signatura
de replanteig de l’obra
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas):No
g) Codi CPV: 45215141-7
h) Codi NUTS: ES512
-4 Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat
d) Contracte reservat: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 138.225,52 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 167.252,88 euros.
Import total IVA exclòs: 138.225,52 euros.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO
b) Solvència: Veure PCAP -Quadre de Característiques, punt 20

-9 Criteris d’adjudicació: Veure annex 5 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: L’empresa
adjudicatària haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables
(article 202.2 de la LCSP]
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No s’escau

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 5 de març de 2020 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Veure PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica: Si
S’accepta la facturació electrònica: Si
d) Criteris objectius de selecció dels candidats: No s’escau.

14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Català de la Salut (ICS).
b) Lloc: Carrer Santa Clara, 33-35 17001- Girona
c) Data:. Es publicarà a la plataforma de contractació pública
d) Hora:
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre 1 i 2 bis
és privat, el del sobre 3 és públic.
-15 Despeses d'anunci :No n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i Castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs El previst al Plec de clàusules
administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: No.

Unitat de compres i contractació Administrativa
Girona

