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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte :
Servei de Manteniment de la Mitja Tensió del Parc Hospitalari Martí i Julià de l’IAS (Institut d’Assistència
Sanitària).

S’indica en el plec de prescripcions tècniques la relació de serveis objecte de contracte
Codi CPV: 50000000-5 reparació i manteniment

B. Dades econòmiques
B1. Import base de licitació: 15.000euros (IVA exclòs); 21% d’IVA: 3.150,00;
B2. Valor estimat del contracte als efectes de determinació del procediment de contractació (art.101
LCSP):
Import base de licitació (sense IVA):
Previsió de possible ampliació de les quantitats adjudicades
durant la vigència del contracte (fins 20%)
VEC: Valor estimat del contracte-incloses les prorrogues-

15.000,00€
15.000,00+ 3.000,00
33.000,00€

B.3 .-Els imports (iva exclòs/ pvp màxim…) de cadascun dels serveis, consten en el Plec de prescripcions
tècniques a l’apartat de taula de determinació del preu del contracte.

C. Existència de crèdit
Partides pressupostàries: 15.000,00€ IVA exclòs; pvp IVA 21%
Aplicació comptable: 622200 Codi pressupostari: 210.0001
Exercicis:
2019: 7.000€ IVA exclòs
2020: 8.000€ IVA exclòs
L’Abast d’aquesta contractació, és plurianual

D. Termini de durada del contracte i condicions de lliurament:
La vigència del contracte s’estableix per UNA ANUALITAT CONTRACTUAL, prorrogable PER UNA
ANUALITAT MÉS

E. Cessió de contracte: segons clàusula 33 del PCAP.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
Tramitació ordinària. Procediment Obert Simplificat Abreujat, a l’empara de l’article 159.6 de la LCSP
Eina Sobre Digital: SOBRE ÚNIC DIGITAL (epígraf 4 i 5 del PPT. Documents.):
Annex 1 del PCAP.
PROPOSTA TÈCNICA (No avaluable)

Oferta económica (Annex 2. Oferta Econòmica)

G.

Mitjans d’acreditació de la solvència:

G.1Solvència econòmica i financera:
No es requereix, atès el que disposa l’article 159.6 b) de la LCSP
G.2Solvència tècnica:
No es requereix, atès el que disposa l’article 159.6 b) de la LCSP
G.3 compromís d’adscripció dels mitjans materials i humans suficients destinats a l’objecte del contracte,
quan així s’exigeixi en el moment administratiu oportú.

H. Criteris d’adjudicació:
Epígraf 5 del PPT: criteris d’adjudicació mitjançant criteris objectius (fòrmula aritmética) 100 punts.

I. Límits als valors anormals o desproporcionats de les ofertes:
Que l’oferta económica sigui < ó = al 20% de l’import base de licitació.

J. Altra documentació exigible:
No se’n preveu.

K. Persona responsable del contracte:
Josep Sánchez Luque. Direcció de Serveis Generals de l’IAS.

L. Garantia definitiva
No procedeix, d’acord amb el que exposa l’article 159.6 f) de la LCSP, per aquest tipus de licitació, en
el qual no es requerirà garantía definitiva.

M. Condicions especials d’execució
D’acord amb el que disposa el PPT i l’Informe /Memòria de necessitat de contractar.

N. Import dels anuncis de licitació i adjudicació.
0 euros.

O. Mesa de Contractació:
President: Sr.Joaquim Casanovas Lax (Gerent de l’IAS) o, en el seu defecte, l’Adjunt a Gerència:
Sr.David Estruch Mas.
Vocals: Sr.Josep Sánchez Luque (Direcció de Serveis Generals de l’IAS.)
Sr. Dani Rodríguez (adscrit a la Unitat tècnica. Manteniment de l’IAS) o, en el seu
defecte, Sra. Paola Estrada (adscrita a la mateixa Unitat tècnica)
Sra.Eva Tarrés Brugué, òrgan fiscal intern de l’IAS.
Sra.M.Jesús Costa Serra (Responsable de Contractació Administrativa pública de l’IAS i
membre de l’assessoria jurídica).
Secretària de la Mesa: Sra.Conchita López Sánchez (administrativa de la Oficina de Contractació
Administrativa pública de l’IAS).

P. Subcontractació:
Donades les característiques especials i tècniques d’exclusivitat d’aquesta contractació de Serveis de
manteniment de llits específics, no està prevista la subcontractació. Tanmateix, en el cas que la

licitadora hagi de concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte del
contracte, es regirà pels tràmits de la LCSP i contingut del PCAP.

Q. Revisió de preus:
No se’n determinen

R. Termini de garantía i devolució o cancel.lació de la garantía definitiva
L’IAS estableix un termini de garantia dels serveis d’acord amb la durada dels mateixos, a partir de
l’inici dels serveis i fins a la seva total finalització.
D’acord amb l’article 111 de la LCSP, no serà retornada o cancel.lada fins que no s’hagi produit el
venciment del termini de garantía dels Serveis i acomplert satisfactòriament el contracte de Serveis o,
en el seu cas, s’hagi declarat la resolución del contracte sense culpa del contractista.
__________________________________________________________________________________
S. Programa de Treball:
Segons PPT.

