ANUNCI
Del Servei Català de la Salut (CatSalut) pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. TRD/18)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Català de la Salut (CatSalut).
b) Número d’identificació: 1.
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Atenció Sanitària
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Sanitària
f) Número d'expedient: TRD/18

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut).
b) Domicili: Travessera de les Corts, 131-159 edifici Olímpia
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08028.
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 934038585.
f) Adreça electrònica: concursos@catsalut.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.do?reqCode=searchCn&idCap=2
04113

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: TRD/18. Contractació mitjançant acord marc amb nova licitació dels
serveis sanitaris de Teràpia Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya.
a) Admissió de pròrroga: Sí. Veure apartat D del Quadre de Característiques.
b) Divisió en lots i número de lots: Si, 14 lots, veure descripció en el quadre de característiques.
d) Lloc d'execució: Catalunya.
e) Termini d'execució: 2 anys, 0 mesos, 0 dies.
f) Establiment d'un acord marc: Sí.
g) Codi CPV: 85111700-7.
h) Codi NUTS: ES51.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis.
b) Tramitació: Ordinari.
c) Procediment: Obert.
d) S’aplica un acord marc: Sí.

e) S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 207.790.290,00 euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Veure apartat K del Quadre de Característiques.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Volum anual de negoci i patrimoni nét.
Descripció: Veure apartat G1 del Quadre de Característiques.

Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats, control efectuat per part de l’organisme competent, mesures per garantir
la qualitat i mesures de gestió mediambiental.
Descripció: Veure apartat G2 del Quadre de Característiques.

-9 Criteris d’adjudicació: Els que s’ indiquen a l’apartat O del Quadre de Característiques.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure apartat L del Quadre de
Característiques.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 27 de març de 2019.
Tramesa de l’enviament de l’anunci de correcció al DOUE: 1 d’agost de 2019.

-12 ACP aplicable al contracte? Sí.

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de setembre de 2019 a les 15:00.
b) Documentació que cal presentar: La que s’indica a la clàusula 11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: Si, mitjançant l’eina de Sobre Digital.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut).
b) Lloc: Servei Català de la Salut. Travessera de les Corts, 131-159 (edifici Olímpia), 08028
Barcelona
c) Data: s’informarà en el perfil del contractant
d) Hora: s’informarà en el perfil del contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l'acte d’obertura de les proposicions és públic.

-15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i/o castellà.

-17 Recurs
Òrgan competent en procediments de recurs: El previst en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No

A Barcelona,
Alejandro
Ruben Guarga
Rojas - DNI
36960692Z
(SIG)

Firmado digitalmente por Alejandro
Ruben Guarga Rojas - DNI
36960692Z (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Servei Català de la Salut,
2.5.4.97=VATES-S5800006H,
ou=Treballador públic de nivell alt
de signatura, title=Gerent,
sn=Guarga Rojas - DNI 36960692Z,
givenName=Alejandro Ruben,
serialNumber=IDCES-36960692Z,
cn=Alejandro Ruben Guarga Rojas DNI 36960692Z (SIG)
Fecha: 2019.08.02 13:24:46 +02'00'

Àlex Guarga i Rojas
Gerent de Serveis Assistencials

