Plec de clàusules administratives particulars

SERVEIS

SE-PO-01-18

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ: OBERT

CSE/AP51/1100734465/18/PO

Contracte del servei de mediació intercultural per a diversos centres
d’atenció primària de la Gerència Territorial de Barcelona

Institut Català
de la Salut

Quadre de característiques. Contracte de serveis
Procediment obert/obert simplificat d'acord amb l'article 159 apartats 1 a 5 de la LCSP
1. Òrgan de la contractació
Gerència Territorial de Barcelona
2. Objecte
Descripció:
Servei de mediació intercultural pels centres d’atenció primària de la Gerència Territorial de
Barcelona
Lots:
Sí

No

Limitació nombre de lots a què participar/resultar adjudicatari
Sí

No

Obligatorietat d'anar a tots els lots
Sí

No

Codi CPV:
79540000-1 Servei d'interpretació
3. Centres sol·licitants vinculats a la contractació
Diversos centres de la Gerència Territorial de Barcelona
4. Referència de l’expedient de contractació
CSE/AP51/1100734465/18/PO
5. Forma d’adjudicació i plec de clàusules pel qual es regeix
Procediment d'adjudicació
PROCEDIMENT OBERT d'acord amb l'article 159 apartats 1 a 5 de la LCSP
Identificació del plec (número del plec tipus)
SE-PO-01-18
Tramitació
urgent

ordinària
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Institut Català
de la Salut
Documentació a incloure en sobre núm. 1
DEUC
Declaració responsable

6. Mesa de contractació
Sí

No

Composició de la Mesa de contractació
President/a : Mª Carmen Hernández Pagès
President suplent: Jose Antonio Ferrero Dominguez
Vocals:
Representant de l’Assessoria Jurídica, Xavier Ramirez Asencio
Representant suplent de l’Assessoria Jurídica, un membre de l’assessoria en qui delegui
Representant de control econòmic pressupostari, Pilar Benito Rey
Representant suplent de control econòmic pressupostari: Esther Castrillo
Secretaria: Carme Moreno Lamota
Secretari/a suplent: un membre de la Gerència Territorial de Barcelona
7. Variants
Admet variants
Sí

Nombre:

No
Elements:
Condicions:
8. Durada del contracte
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte
Data prevista 01 de gener de 2019
Durada del contracte
De l’1 de gener del 2019 fins el 31 de desembre del 2020 (24 mesos)
9. Pròrroga
Nre. de mesos de pròrroga
Sí

No
24 mesos

10. Dades econòmiques
Determinació del preu
Es determina el preu tenint en compte els serveis dels anys anteriors
Preus màxims/de referència
Màxims

De referència
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Institut Català
de la Salut
Pressupost base de licitació
El pressupost base de la licitació està calculat en funció de la facturació dels anys anteriors .
Valor estimat del contracte
207.382,60 euros

11. Tramitació pressupostària
Ordinària de l’exercici vigent:
Anticipada

12. Partida pressupostària
Número d’aplicació

Import (amb IVA inclòs)

227008909

57.030,21 any 2019

227008909

57.030,21 any 2020

Expedient d'abast plurianual:
Distribució de les anualitats:
2019 : 51.845,65 euros sense IVA / 57.030,21 euros amb IVA
2020 : 51.845,65 euros sense IVA / 57.030,21 euros amb IVA
L’import total de licitació corresponent al serveis que es realitzin durant els 24 mesos
de vigència del contracte sense prorrogues es de 103.691,30 euros IVA exclòs
13. Garantia definitiva

Sí

No

Import: Retenció 5% de l’import de l’adjudicació sense IVA
Forma de constitució:
1. Dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya
2. Retenció en el preu en cas que l’adjudicatari ho expressi de forma expressa

14. Revisió de preus
Sí

No

Fórmula aplicable:
15. Cessió del contracte
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Sí

No

16. Modificació del contracte prevista
Les recollides a la clàusula 15.9 del Plec

17. Subcontractació
Sí procedeix
No procedeix

18. Programa de treball
Sí

No

19. Criteris d’adjudicació
Vegeu l'annex 6 del Plec

20. Solvència i classificació empresarial
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera
D’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives:
Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la
seva solvència econòmica i financera mitjançant els mitjans següents:
1 – Xifra anual de negocis en l’àmbit de l’activitat corresponent a l’objecte del contracte
(mediació intercultural), referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari.
La xifra anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat registre,
i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran la seva
solvència econòmica i financera mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra
global de negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació
dels articles als que licitin.
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Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional
D’acord amb la clàusula 7, del Plec de clàusules administratives particulars:
Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la
seva solvència tècnica de conformitat amb els mitjans següents:
1 - Relació dels principals serveis efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne
l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica el servei del mateix
tipus o naturalesa que correspon a l’objecte del contracte (mediació intercultural), i
que estiguin acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un
comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
Acreditar experiència dins del sector sanitari per tal d’assegurar un bon funcionament i
una bona organització amb els Centres d’Atenció Primària.
Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin
ser subministradores durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que
correspongui com a mínim a la meitat del pressupost total als que licitin, en l’àmbit de
l’activitat corresponent a l’objecte del contracte.

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o de gestió
mediambiental

21. Termini de la garantia
Cal definir un termini de garantia
Sí

Termini: fins a la finalització del contracte

No
22. Règim de pagament
Pagament únic
Altres (especifiqueu-los)
Successiu, per transferència bancaria
23. Condicions especials d'execució
1. Caldrà garantir el compliment dels convenis col·lectius tal i com recull l’article
202.2 de la Llei de contractació pública en matèria de caràcter social, ètic i
mediambiental
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24. Responsable del contracte
Sí Responsable de la Unitat de Logística, Compres i Contractació Administrativa
No
25. Persona de contacte, telèfon i adreça electrònica (per consultar o aclarir
qualsevol aspecte de l’expedient de referència)
Angel Alvarez Rodriguez, telèfon 935573799, angelalvarez.bcn.ics@gencat.cat
Carme Moreno Lamota, telèfon 935570840, cmoreno.bcn.ics@gencat.cat
26. Altra documentació a presentar per les empreses proposades com
adjudicatàries
Empreses que estiguin registrades en el RELI O ROCELE: Certificat actualitzat vigent.
Empreses que no estiguin registrades en el RELI o ROCELE:
Documentació a aportar empreses adjudicatàries
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-Obligacions tributàries Agència Estatal d’Administració Tributària
-Obligacions tributàries Agència Autonòmica d’Administració Tributària
-Obligacions amb la Seguretat Social
-Darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques o Declaració d’exempció
-Declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de l’IAE
-Escriptures de constitució , modificació i apoderament compulsades
-CIF Apoderat compulsat
-NIF empresa compulsat
-Justificat dipòsit garantia definitiva (5% import adjudicació)

27. Altres observacions sobre l’expedient de referència
Les propostes s’han de presentar electrònicament (sobre digital 2.0) d’acord amb la
clàusula 8.II del Plec de Clàusules Administratives d’aquest expedient:
Sobre 1 Documentació personal
Sobre 2 Documentació Tècnica
Sobre 3 Documentació Econòmica

QC-PO-SERVEIS
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