ANUNCI

DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU PEL
QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT SUTURES
MECÀNIQUES

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
b) Número d’identificació: G59780494
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: sector sanitari
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: OBE 18/243

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b) Domicili: Sant Antoni M. Claret, 167 – pavelló Sant Antoni, núm. 20, planta baixa
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP:08025
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 553 76 21
f) Adreça electrònica: contractacions@santpau.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/fgshsp
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Horari d’atenció: 8h a 15h

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de sutures mecàniques amb destí a la Fundació de Gestió
Sanitària de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b) Admissió de pròrroga: SÍ
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: SÍ. 7 lots.
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert. Regulació harmonitzada
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No

5. Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 2.279.881,80 € (IVA exclòs)

b)

Pressupost de licitació: 1.839.104,65 € (IVA inclòs)

6. Admissió de variants: No

7. Garanties
Provisional: No
Definitiva: No
8. Requisits específics del contractista
a)

Classificació: No

b)

Solvència: Consultar Quadre de Característiques

Si escau,
c)

Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una professió
determinada.

9. Criteris d’adjudicació: Consultar Quadre de Característiques

10. Condicions particulars per l’execució del contracte:

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Omplir, si cal

12. ACP aplicable al contracte: No

13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: (omplir)
b) Documentació que cal presentar: Consultar Quadre de Característiques.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica: Si
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Tots els lots
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No
f) S’utilitzen les comandes electròniques:
g) S’accepta la facturació electrònica:
h) S’utilitza el pagament electrònic:
i)

Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes:

j)

Criteris objectius de selecció dels candidats:

k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva del
nombre d’ofertes o solucions)

14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b) Lloc: el mateix centre
c) Data: Sobre A. (posar 3 dies desprès)
d) Hora:
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Apertura electrònica.

15. Despeses d'anunci
No hi han

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

17. Recurs
a) 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

