ANUNCI
Hospital de Sant Joan de Reus, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp.
20210818)
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Hospital de Sant Joan de Reus, SA.
Número d’identificació: 4312335010.
Dependència que tramita l'expedient: Hospital de Sant Joan de Reus, SAM.
Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: activitat Sanitària
Contractació conjunta.
Número d'expedient: 20210818.

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Hospital de Sant Joan de Reus, SA.
Domicili: AV. del Dr. Josep Laporte 2.
Localitat i codi postal: Reus, CP: 43204.
Codi NUTS: ES514.
Telèfon: 977337341.
Adreça electrònica: contractacio@ginsa.cat .
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/hospitalsantjoan
h)
i)

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/06/2021 14:00.
Horari d’atenció: Oficines de GINSA, AIE (Àrea de Licitacions i Contractació). De dilluns a
divendres de 9h a 14:00h

3 Objecte del contracte
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Descripció de l'objecte: 20210818_Contractacio dels serveis de neteja dels centres adscrits a
les entitats Hospital de Sant Joan de Reus SA (Societat Unipersonal); Gestió Comarcal
Hospitalària SA; i Fundació Sagessa - Salut (en liquidació).
Admissió de pròrroga: si
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si.
Codi NUTS del lloc d'execució:
d.1) Lot 1: ES514
d.2) Lot 2: ES514
d.3) Lot 3: ES514
Termini d'execució: 2 anys.
Codi CPV:
f.1) Lot 1: 90911200-8
f.2) Lot 2: 90911200-8
f.3) Lot 3: 90911200-8
En cas de contractes periòdics, calendari estimat: cada vegada que finalitzi la durada del
contracte vigent.

4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)

Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.

d)
e)

Contracte reservat: no.
S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: no.

5 Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 18.153.038,55 euros sense IVA.
a.1) Lot 1: 13.420.362,21 euros sense IVA.
a.2) Lot 2: 2.342.635,94 euros sense IVA.
a.3) Lot 3: 2.390.040,4 euros sense IVA.

6 Admissió de variants: no.
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: sí.
8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: alternativament, s’admet l’acreditació de la solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica mitjançant la classificació empresarial vigent:
-

Lot 1: en el Grup U, Subgrup 1, Categoria 5.
Lot 2: en el Grup U, Subgrup 1, Categoria 3 o superior.
Lot 3: en el Grup U, Subgrup 1, Categoria 3 o superior.

Si l’empresa ha optat per acreditar la solvència mitjançant la classificació empresarial, no serà
necessari aportar els documents anteriors i haurà de presentar únicament el certificat acreditatiu
de la mateixa.
b)

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 per import superior a la unitat, en
els termes d'allò establert a l'apartat 87 de la LCSP (la solvència total de l'empresa vindrà
determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu total i passiu exigible (suma
de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini)..
Mínim: 1,00 euros.
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: 2.
Volum anual de negocis mínim d'una vegada i mitja el valor estimat del
contracte del/s lot/s al/s qual/s concorre (de forma individual o a la suma dels lots als quals
presenti oferta) en, com a mínim, un dels tres darrers exercicis aprovats.
Mínim: 15,00 euros.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Relació dels principals serveis efectuats en els 3 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% de l'anualitat mitjana del
contracte..
Mitjà: Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials.
Descripció: Els licitadors hauran de demostrar que apliquen mesures, mètodes, controls,
pràctiques, regles, comprovacions, mitjans, recursos humans.... dedicats a aconseguir nivells
adequats de garantia de la qualitat en la realització de la seva prestació, davant l'usuari o del
client dels serveis.
Mínim: 1,00 euros.
Mitjà: Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució.
Descripció: Disponibilitat de les següents persones responsables de l'execució del contracte:
 Encarregat
general:
haurà
de
disposar
de
titulació
universitària
i
experiència mínima de 5 anys en l'àmbit de la neteja hospitalària.
 Responsable de qualitat: haurà de disposar de titulació universitària en ciències
ambientals o de l'àmbit de la salut, i experiència mínima de 5 anys, en l'àmbit de la neteja
hospitalària.
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: no procedeix.
9 Criteris d’adjudicació:


CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (màxim 60 punts)
1. Preu (fins a 55 punts)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. S’entendran
inclosos en aquest preu, si s’escau, totes les despeses associades al servei, (llevat l’IVA). Les
ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

  Ov  Om   1
Pv  1  
 x
  IL   M


 x P


Pv: Puntuació de l’Oferta a Valorar
P: Punts del criteri econòmic
Om: Oferta Millor (més econòmica)
Ov: Oferta a Valorar
IL: Import de Licitació (sense IVA)
M: Valor de ponderació (1’5)
2. Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça (fins a 5 punts):
o
o
o

Lot 1: 34,03€ iva no inclòs /m2
Lot 2: 32,66€ iva no inclòs /m2
Lot 3: 46,13€ iva no inclòs /m2

S’aplicarà la següent fórmula per determinar la puntuació:
Puntuació= 5 x (proposta de descompte ofert / descompte més gran de les ofertes)



CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’EMISSIÓ D’UN JUDICI DE VALOR (màxim 40
punts)

Els elements que es valoraran i la seva ponderació s’indiquen en l’annex criteris avaluables amb
judici de valor.
Com es farà la puntuació dels criteris avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor
La valoració es farà accedint a les diferents propostes, que es valoraran amb els valors numèrics
assignats en cada cas, i a partir dels criteris de valoració determinats en aquesta clàusula, amb
l’advertiment que en funció de la seva avaluació tècnica, es valorarà, si s’escau, amb la màxima
puntuació aquella proposta que permeti donar compliment als paràmetres assenyalats en cadascun
dels apartats.
Un cop fet això, s’ordenaran les valoracions tècniques obtingudes per ordre, cosa que permetrà
conèixer quina és la proposta tècnica millor valorada. Aquesta proposta rebrà la màxima puntuació
assignada, directament o mitjançant l’aplicació de la fórmula que es desenvoluparà a continuació.
Tota la resta de propostes valorades es puntuaran aplicant també aquesta fórmula.
La fórmula a través de la qual es distribueix proporcionalment les puntuacions en relació a les
valoracions prèvies obtingudes per les propostes tècniques és la següent:

Pop  P x

VTop
VTmv

Pop: Puntuació de l’Oferta a Puntuar
P: Puntuació del criteri
VTop: Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua
VTmv: Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada
Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun
dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com a
puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula
esmentada.
10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Aquestes condicions especials d’execució, i les obligacions essencials del contracte, s’han
d’entendre vinculades a l’objecte contractual en relació a les persones que gestionin aquest contracte
i que tinguin relació amb el centre destinatari de l’equipament.
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar, en qualsevol moment durant l’execució del contracte,
informació i documentació en relació a aquestes condicions.
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 28/05/21
12 ACP aplicable al contracte? no aplica.
13 Presentació de les ofertes
a)
b)

Data límit de presentació: 28/06/2021 14:00
Documentació que cal presentar: veure clàusula J del Quadre de Característiques

c)

especifiques del contracte i clàusula 11.11 del plec tipus de clàusules administratives
particulars de contractes de serveis.
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: no s’admet.
c.2)Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/hospitalsantjoan

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: sí.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no.
S’utilitzen les comandes electròniques: no.
S’accepta la facturació electrònica: sí.
S’utilitza el pagament electrònic: no.
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no es preveu.
Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
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)
b)
c)
d)

Entitat: Hospital de Sant Joan de Reus, SA.
Lloc: oficines de GINSA, AIE.
Data i horta: s’indicarà al perfil de l’entitat amb antelació suficient..
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: veure la clàusula FF del quadre de característiques i la clàusula quarantena del plec
tipus de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis.
18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: no.

Reus, 31 de maig de 2021

