ANUNCI
De Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. 20170075)
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA
Número d’identificació: A 43216779.
Dependència que tramita l'expedient: Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA
Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Activitat social
Si escau,
f) Número d'expedient: 20170075
2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA
b) Domicili: AV. del Dr. Josep Laporte 2
c) Localitat i codi postal: Reus CP: 43204.
d) Codi NUTS: ES514.
e) Telèfon: 977337341.
f) Adreça electrònica: contractacio@ginsa.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=Grup+d%27Assist%C3%A8ncia+Sanit%C3%A0ria&idCap=30938659&ambit=

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure el plec de clàusules
Horari d’atenció: Oficines de GINSA, AIE (Àrea de Licitacions i Contractació). De dilluns a dijous
de 9h a 14:30h; i de 15:30 a 18h. I divendres de 9h a 15h
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE DE SERVEI DE CUINA IN SITU A LA RESIDÈNCIA
D'AVIS I CENTRE DE DIA MARIÀ FORTUNY DE REUS.
b) Admissió de pròrroga: Sí: es preveu la possibilitat d'una pròrroga de dos anys.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Reus.
e) Termini d'execució: 2 anys, 0 mesos, 0 dies.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 55511000.
h) Codi NUTS: ES514.
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 1.095.693,50 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 547.792 euros.
Import total IVA exclòs: 498.042,50 euros.
IVA suportat: 10 %.

6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si. El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que disposa l’article 145,
ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del pressupost
base de licitació, IVA exclòs.
8 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Altres.
Descripció: Ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals. Caldrà que el valor de ràtio sigui
superior a la unitat.
Mínim: 1,00 euros.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Consisteix en acreditar que s'han prestat treballs o serveis similars als de l'objecte
del contracte en licitació. Aquests serveis han pogut ser prestats tant per a entitats públiques
com privades i només serveixen els serveis prestats en els darrers tres anys. L'acreditació s'ha
d'efectuar mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres últims anys, de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual
acumulat dels quals l'any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat
mitjana del contracte (174.314,87€).
Mínim: 174.314,87 euros.
Mitjà: Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució.
Descripció: La naturalesa del contracte i les condicions de la seva execució exigeixen que els
tècnics o els responsables del servei a prestar disposin d'una titulació específica. Per
acreditar-ho serà suficient amb proposar persones i aportar els seus títols acadèmics o
professionals i quan s'iniciï l'execució del contracte incorporar a aquelles persones amb la
relació laboral o contractual que es consideri pertinent per ambdues parts.
Alternativament, els licitadors també podran presentar la següent classificació:
Grup M Subgrup 06 Categoria B; ó Grup M Subgrup 06 Categoria 2.
Si escau,
b) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: S’exigeix d’acord amb l’establert a la clàusula 10.7.
9 Criteris d’adjudicació:








Preu del servei: 40 punts.
Plantilla que s’adscriurà de més, a partir del mínim exigit: 8 punts.
Pla de contingència: 3 punts.
Instal·lació de màquines expenedores: 9 punts.
Qualitat dels productes: 18 punts.
Proposta d’un pla de formació consistent en la realització de tallers de cuina adreçat als
usuaris: 2 punts.
Qualitat tècnica de la proposta: 20 punts.

10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure la clàusula 20 del plec de

clàusules.
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Si.
12 ACP aplicable al contracte? No.
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 07/06/2019 23:59
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula dotzena del plec de clàusules.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Si. Mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Si escau, indicar:
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No.
e) S’accepta la facturació electrònica: Si.
f)
S’utilitza el pagament electrònic: No.
g) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva
del nombre d’ofertes o solucions): No.
14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA
b) Lloc: Oficines de GINSA, AIE ubicades a l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM. Avinguda del Dr.
Josep Laporte nº2.
c) Data i hora: S’indicarà al perfil de l’entitat amb antelació suficient.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
15 Despeses d'anunci
No es preveuen.
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i Castellà.
17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Public.
b) Adreça: Via Laietana, nº14. CP 08003. Barcelona.
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils.
18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea. No.

Reus, 8 de maig de 2019

