Núm. de l’expedient: CONTR/2017/0000000008
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte
Servei de Dietètica Hospitalària per als Pacients i Treballadors de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

S’indica en el plec de prescripcions tècniques la relació de serveis objecte de contracte
Codi CPV: 55100000-1

B. Dades econòmiques
B1. Pressupost de licitació 89.560,72 euros (iva exclòs); 21% d’iva: 9.403,87€; Import total iva inclòs:
54.184,23€. DUES anualitats contractuals; corresponent a 44.780,36€ una sola anualitat.
B2. Valor estimat del contracte als efectes de determinació del procediment de contractació (art. 76
LCSP):
Import màxim de la contractació (sense IVA):
Previsió de possible ampliació de les quantitats adjudicades
durant la vigència del contracte (fins 10%)
Valor estimat del contracte

89.560,71€
10%(8.956,07€)
188.077,49€

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: 89.560,71€ iva exclòs; pvp iva 21%: 9.403,87€; pvp import iva inclòs:
54.184,23€.
Aplicació comptable: 601.101
Codi pressupostari: 251.0002
Exercicis:
2017: sis mesos : 22.390,18€ IVA exclòs
2018: 44.780,36€ IVA exclòs
2019: sis mesos : 22.390,18€ IVA exclòs
Aquest expedient és plurianual

D. Termini de durada del contracte i condicions de lliurament:
La vigència del contracte s’estableix per DUES anualitats contractuals.

E. Tramitació de l’expedient:
Tramitació ordinària sense reducció de terminis. Procediment Obert. No harmonitzat, a l’empara de
l’article 157 i ss del TRLCSP; DL 3/2016 de 31 de maig i Directiva 24/2014/UE i Llei 5/2017 de 28 de
març.

F. Mitjans d’acreditació de la solvència:
L’acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per a participar en la licitació
s’acreditarà mitjançant la presentació dels següents documents:

Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant 1 de les 3 opcions següents:
- declaració responsable relativa a la xifra de negocis global en els darrers 3 exercicis, que justifiqui un
volum de negoci anual al voltant de dues vegades l’import de licitació dels productes als quals concorrin, i
com a mínim, de 100.000,00 euros.
- estats de comptes de l’entitat corresponents als dos darrers exercicis, auditats o signat pels
administradors, dels quals es desprengui que l’entitat presenta una situació d’equilibri financer.
- Informe del director/a de l’entitat financera indicant que, en relació a l’import i característiques del
procediment, el licitador acredita solvència econòmico-financera suficient per a l’adjudicació del contracte.
Solvència tècnica:
- relació dels principals serveis de la mateixa família que els productes oferts, realitzats durant els darrers
3 anys, indicant import, dates i destinació pública o privada, acompanyada dels corresponents certificats
emesos per les entitats o empreses destinatàries dels serveis.

G. Altra documentació a presentar pels licitadors:
D’acord amb el que indiquem en aquest Plec de Clàusules Administratives i en el plec de prescripcions
tècniques .

H. Admissió de variants:
Els licitadors hauran de presentar una oferta base, en les condicions i descripció tècnica dels serveis
indicats en el plec de prescripcions tècniques.
Els licitadors podran ofertar aquelles Millores sobre els serveis que considerin oportunes a tenor del que
s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques i en aquest Quadre de Característiques. No s’admetran
variants.

I. Garantia definitiva
5% de l’import adjudicat (sense IVA).

J. Revisió de preus: Segons disposa l’Epígraf 8 del PPT: increment repercutible del preu, a partir de dos
anys de contrate i havent executat el 20% de l’import d’adjudicació, es realitzarà en funció de
l’increment que experimenti la retribució del personal al servei del sector públic (IAS).

K. Criteris de valoració de les ofertes: Consten relacionats a l’ epígraf 9 del Plec de Prescripcions
Tècniques de l’expedient administratiu

L. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: 500 euros
M. Presentació de les Proposicions:
Els Sobres es presentaran al Registre General. Edifici Til.lers. Parc Hospitalari “Martí i Julià”
C/Dr.Castany, s/n. 17190 SALT. Tins I tot en el cas que s’hagin tramès per correu electrònic, es
presentaràn també en format paper al Registre referenciat.

N. Òrgan de contractació
Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària.

O. Garantia dels béns objecte de licitació.
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.

P. Mesa de Contractació:
President: L’Adjunt a Gerència: Sr.Xavier Saballs Bruell.
Vocals: Sr.Joaquim Casanovas Lax (Direcció Mèdica AP i AE de l’IAS en funcions)
Sr.Josep Sánchez Luque (Direcció de Serveis Generals de l’IAS.)
Sra. Margot Mató (adscrita a la Direcció de Serveis Generals de l’IAS)
Sra.Martina Roca Massana, 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).

Q. Responsable del Contracte: Josep Sánchez Luque. Director de Serveis Generals de l’IAS.

R. Obsevacions
Validació de les escriptures de poders: En relació a allò previst a la clàusula 9.1.c) del plec de clàusules
administratives particulars, i per tal de portar a terme la validació de les escriptures de poders, els
licitadors s’hauran de posar en contacte amb la Divisió d’Assessoria Jurídica del CatSalut i concertar cita
prèvia amb el tècnic competent, la qual serà com a màxim el dia abans a la finalització del termini de
presentació de les ofertes, aportant l’original de l’escriptura de poders i original o còpia compulsada del
DNI de l’apoderat.
Compulsa de documents: Si els licitadors volen compulsar la documentació que aporten en la proposta,
hauran de dirigir-se telefònicament a l’OFICINA DE CONTRACTACIÓ DE L’IAS : 972 18 25 09 (lletrat de
l’àrea jurídica) o 972 18 90 41(administrativa de l’Oficina de contractació) i demanar dia i hora per fer la
compulsa, aportant original i fotocòpia de la documentació en qüestió.
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