Institut Català
de la Salut

Quadre de característiques. Contracte d'obres
Procediment obert d'acord amb l'article 159 apartats 1 a 5 de la LCSP
1. Òrgan de la contractació
Gerència Territorial de l’ICS Camp de Tarragona

2. Objecte
Descripció:

Obres de treballs d'instal·lació de clima en el Cap Sant Pere de Reus
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:

45262600-7

3. Centres sol·licitants vinculats a la contractació
Cap Sant Pere de Reus

4. Referència de l’expedient de contractació
CO/AP55/1101260537/21/PS

5. Forma d’adjudicació i plec de clàusules pel qual es regeix
Procediment d'adjudicació

PROCEDIMENT OBERT Simplificat d'acord amb l'article 159 apartats 1 a 5 de la LCSP
Identificació del plec (número del plec tipus)

OB-PO-01-18
Tramitació
urgent

ordinària

Documentació a incloure en sobre núm. 1
DEUC
Declaració responsable
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6. Mesa de contractació
Sí

No

Composició de la Mesa de contractació
President : Lluis Maduell i Folch
Assessoria jurídica: Rosa Olivan i Sayrol
Control intern: Joan Benet i Castillo
Vocals: Miguel Martos i Sorroche
Secretaria: Olga Martín i Solé

7. Variants
Admet variants
Sí

Nombre:

No

Elements:
Condicions:

8. Durada del contracte
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte

Des de la signatura
Durada del contracte

Veure Plec Tècnic

9. Pròrroga
Nre. de mesos de pròrroga
Sí

No

10. Dades econòmiques
Determinació del preu

Veure Plec Tècnic
Preus màxims/de referència
Màxims

De referència

Pressupost base de licitació

100.283,27 euros
Valor estimat del contracte

100.283,27 euros
11. Tramitació pressupostària
Ordinària de l’exercici vigent: 2021
Anticipada
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12. Partida pressupostària
Número d’aplicació

Import (amb IVA inclòs)

620000103

121.342,76 euros

Expedient d'abast plurianual:

Distribució de les anualitats:

13. Garantia definitiva
Sí

No

Import: 5 % de l’import d’adjudicació sense IVA
Forma de constitució: a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya

14. Revisió de preus
Sí

No

Fórmula aplicable:

15. Cessió del contracte
Sí

No

16. Modificació del contracte prevista
Les recollides a la clàusula 13.9 del PCA

17. Subcontractació
Sí procedeix
No procedeix

Requereix autorització expressa

18. Programa de treball
Sí

No veure plec tècnic

19. Criteris d’adjudicació
Vegeu el punt 10 del Plec tècnic
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20. Solvència i classificació empresarial
Classificació empresarial: NO

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera
Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la solvència
econòmica i financera mitjançant:
-

Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit de l'activitat
corresponent a l'objecte d'aquesta contractació, referit als tres últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o inici de les activitats de l’empresari, per
un import mitjà igual o superior al del pressupost anual de licitació dels lots i/o articles
als que licitin.

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.
En qualsevol cas la inscripció al Registre Oficial de Licitadors
Classificades de les Administracions Públiques acreditarà davant
condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.

i Empreses
l'òrgan de contractació les

Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional
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 els serveis del mateix tipus o
naturalesa que correspon a l'objecte d'aquesta contractació 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.
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 dels lots i/o serveis als que licitin, en l'àmbit de l'activitat
corresponent a l'objecte del contracte.
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte
Sí

No

veure plec tècnic
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o de gestió mediambiental
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21. Termini de la garantia
Cal definir un termini de garantia
Sí
Termini: 2 anys des de la recepció de l’obra
No

22. Règim de pagament
Pagament únic
Altres (especifiqueu-los)

SUCCESSIU, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA

23. Condicions especials d'execució

24. Responsable del contracte
Sí Nom i cognoms o càrrec Gerent

Territorial de l’ICS Camp de Tarragona

No

25. Persona de contacte, telèfon i adreça electrònica (per consultar o
aclarir qualsevol aspecte de l’expedient de referència)
Temes tècnics: David Edo ; tf- 977 295895 ; Infraestructures.tgn.ics@gencat.cat
Daniel Mallafré, tf. 977 295895 ; Infraestructures.tgn.ics@gencat.cat
Temes administratius: Olga Martín; tf- 977 295861 ext.2149; omartin.hj23.ics@gencat.cat

26. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com a adjudicatàries
VISITA D’OBRA OBLIGATÒRIA:
DIA: dimarts, 10 d’agost de 2021 a les 10:00 hores
LLOC: Cap Sant Pere de Reus
Camí de Riudoms, 53-55, Reus

27. Altres observacions sobre l’expedient de referència
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