ANUNCI
de licitació per a la contractació del subministrament d'una incubadora de transport per al
Consorci Sanitari de l’Anoia (exp. 19_CSA_2021)
--1 Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Consorci Sanitari de l’Anoia
b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractacions del Consorci Sanitari de
l’Anoia
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Unitat de Contractació del Consorci Sanitari de l’Anoia
2) Adreça: Avinguda Catalunya 11
3) Localitat i codi postal: Igualada 08700
4) Telèfon: 93 807 55 00
5) Correu electrònic: contractacio@csa.cat
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CSA

8) L’òrgan de contractació facilitarà la informació sol·licitada almenys 6 dies abans de la
data límit fixada per a la presentació de les ofertes.
d) Número d'expedient: 19_CSA_2021
--2 Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament
b) Descripció: subministrament d'una incubadora de transport per al Consorci Sanitari de
l’Anoia.
c) Divisió per lots i número de lots: NO
d) Lloc d’execució/lliurament: Consorci Sanitari de l’Anoia
e) Termini d’execució/lliurament: 15 dies
f) Admissió de pròrroga: NO
g) Codi CPV: 33190000-8
--3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat abreujat
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en
l’apartat N del Quadre de Característiques.
--4 Valor estimat del contracte: 30.000 euros (IVA exclòs).
--5 Pressupost base de licitació:
a) Import net: 30.000 euros (IVA exclòs). Import total: 36.300 euros (IVA inclòs).
--6 Garanties exigides
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: no s’exigeix.
--7 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: consultar l’apartat M del
Quadre de Característiques.

--8 Condicions especials d’execució
Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics següents:
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els
procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús
del llenguatge i de la imatge.

Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels
tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte han
de realitzar-se tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots.
Obligacions relatives a la protecció de les dades
1. Finalitat a la que poden destinar les dades personals el CSA cedeix al contractista: No aplica
2. El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, citada a continuació, i la respectaran
en tots i cadascun dels seus termes:
- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones i altre
normativa d'aplicació
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals
Obligacions laborals
-

És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el conveni
col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin
desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.

Serà causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris dels
treballadors i de les quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta
d’obligacions d'ordre laboral, social i mediambiental per part de l'empresa contractista, o la
infracció de les disposicions sobre seguretat i salut laboral
Obligacions relatives a les UTE
No s’estableix

Obligacions relatives a mesures de seguretat i salut, que es detallen en l’Annex 7 del
PCAP
El contractista ha de complir d’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció
General de Contractació Pública, de mesures de seguretat i sanitàries que es requereixen per a
poder executar el contracte correctament i que són les que consten a les “Recomanacions per a
empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin
produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel
Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que s’adjunten com a annex al present Quadre de
Característiques. Aquestes mesures han estat validades pel Servei de Prevenció de riscos
laborals del CSA
--9 Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: serà de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació
de l’anunci a la Plataforma de serveis de contractació pública, i finalitzarà a les 14 hores de l'últim
dia natural; si aquest s'escau en un dissabte, el termini es prorrogarà fins al següent dia hàbil,
fins a les 14 hores.
b) Modalitat de presentació: mitjançant l’eina de Sobre Digital
c) Admissió de variants: no
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos

--10 Obertura de les ofertes
a) Descripció: la Mesa de Contractacions realitzarà, en acte públic, l’obertura de les proposicions
que continguin la documentació tècnica corresponent a criteris quantificables de forma
automàtica.
b) Adreça, data i hora: La notificada en el Perfil del contractant
Igualada, 30 de novembre de 2021
Consorci Sanitari de l’Anoia

