ANUNCI
De HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M. pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. HCA-FUSSMONT 002/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M. i FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL
MONTSIÀ
b) Número d’identificació: A43282334 i G43908599 respectivament.
c) Dependència que tramita l'expedient: HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Contractació conjunta: Sí.
f) Número d'expedient: HCA-FUSSMONT 002/2022
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M..
b) Domicili: C/ Jacint Verdaguer, 11-13
c) Localitat i codi postal: Amposta CP: 43870.
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977700521.
f) Adreça electrònica: contractacio@hcamposta.com.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/hca/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/05/2022
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació conjunta del subministrament d’antisèptics i desinfectants per
a l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià.
b) Admissió de pròrroga: Sí, possibilitat d’1 any de pròrroga.
c) Divisió en lots i número de lots: 7 lots.
d) Lloc de lliurament: Amposta.
e) Termini d'execució: 2 anys.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 33631600-8
h) Codi NUTS: ES514
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministraments.
b) Tramitació: Ordinari.
c) Procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 136.353,60 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No, d’acord amb allò previst al segon paràgraf de l’article 107.1 de la LCSP.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: especificat al quadre de característiques i al plec de clàusules administratives.
b) Solvència: especificat al quadre de característiques i al plec de clàusules administratives.
-9 Criteris d’adjudicació: especificat al quadre de característiques i al plec de clàusules administratives.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: especificat al quadre de característiques i al
plec de clàusules administratives.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 ACP aplicable al contracte? No.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 06/05/2022 a les 14:00 h.
b) Documentació que cal presentar: especificat al quadre de característiques, al plec de clàusules
administratives i al plec de prescripcions tècniques.
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
Tal i com s’especifica al plec de clàusules administratives.
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Es pot presentar oferta per a tots
lots.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No.
f) S’utilitzen les comandes electròniques: No.
g) S’accepta la facturació electrònica: Si.
h) S’utilitza el pagament electrònic: No.
i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No.
j) Criteris objectius de selecció dels candidats: No.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM.
b) Lloc: Amposta.
c) Data: Es publicarà al perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions (Sobre C) és
públic.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Llengües oficials.
-16 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
b) Adreça: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils.
- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.
Amposta, 21 d’abril de 2022.

