ANUNCI
de licitació per a la contractació del subministrament de 12 monitors multiparamètrics i una
central de monitoratge per a la unitat de cures intensives, 2 monitors multiparamètrics per a la
REA i 3 equips d’anestèsia per al bloc quirúrgic del Consorci Sanitari de l’Anoia, amb el suport
del Servei Català de la Salut (exp. 9_CSA_2021)
--1 Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Consorci Sanitari de l’Anoia
b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractacions del Consorci Sanitari de
l’Anoia
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Unitat de Contractació del Consorci Sanitari de l’Anoia
2) Adreça: Avinguda Catalunya 11
3) Localitat i codi postal: Igualada 08700
4) Telèfon: 93 807 55 00
5) Correu electrònic: contractacio@csa.cat
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CSA

8) L’òrgan de contractació facilitarà la informació sol·licitada almenys 6 dies abans de la
data límit fixada per a la presentació de les ofertes.
d) Número d'expedient: 9_CSA_2021
--2 Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament
b) Descripció: contractació del subministrament de 12 monitors multiparamètrics i una central
de monitoratge per a la unitat de cures intensives, 2 monitors multiparamètrics per a la REA i 3
equips d’anestèsia per al bloc quirúrgic del Consorci Sanitari de l’Anoia, amb el suport del Servei
Català de la Salut
c) Divisió per lots i número de lots: Sí. 2 lots
d) Lloc d’execució/lliurament: Consorci Sanitari de l’Anoia
e) Termini d’execució/lliurament: 6 mesos
f) Admissió de pròrroga: NO
g) Codi CPV: 33190000-8
--3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert harmonitzat
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en
l’apartat N del Quadre de Característiques.
--4 Valor estimat del contracte: 365.000 euros (IVA exclòs).
--5 Pressupost base de licitació:
a) Import net: 365.000 euros (IVA exclòs). Import total: 441.650 euros (IVA inclòs).
--6 Garanties exigides
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import adjudicat sense IVA
--7 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: consultar l’apartat M del
Quadre de Característiques.

--8 Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: serà de 35 dies naturals comptats des de la data de publicació
d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i finalitzarà a les 14 hores de l'últim
dia natural; si aquest s'escau en un dissabte, el termini es prorrogarà fins al següent dia hàbil,
fins a les 14 hores.
b) Modalitat de presentació: mitjançant l’eina de Sobre Digital
c) Admissió de variants: no
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos
--9 Obertura de les ofertes
a) Descripció: la Mesa de Contractacions realitzarà, en acte públic, l’obertura de les proposicions
que continguin la documentació tècnica corresponent a criteris quantificables de forma
automàtica.
b) Adreça, data i hora: La notificada en el Perfil del contractant
Igualada, juliol de 2021
Consorci Sanitari de l’Anoia

