EXP. CSAPG 2022/05
MANTENIMENT SAP

ANUNCI
Del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf pel qual es fa pública la licitació del contracte de servei de
manteniment del programari SAP així com de subministrament de noves llicències i manteniment de
llicències ja adquirides de Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. (EXP. CSAPG 2022/05).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
b) Dependència que tramita l'expedient: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
c) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Activitat sanitària

Consorci Sanitari del’Alt Penedès i Garraf - NIF Q 5856380J

e) Número d'expedient: Exp. CSAPG 2022/05
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
b) Domicili: C/Espirall, 61.
c) Localitat i codi postal: Vilafranca del Penedès CP: 08720
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 938194000 – Ext. 7922
f) Adreça electrònica: perfildelcontractant@csapg.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSAPG
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 20/10/2022.
Horari d’atenció: de 9:00 a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contracte per al servei de manteniment del programari SAP així com de
subministrament de noves llicències i manteniment de llicències ja adquirides de Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès i Garraf.
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) Divisió en lots i número de lots/ unitats: Si, dos (2) lots.
d) Lloc d'execució: Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.
e) Termini d'execució: 2 anys, a partir de l’01 de gener de 2023.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g)

Codi CPV: 48443000-5 Paquets de programes de comptabilitat
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48612000-1 Sistema de gestió de bases de dades
72267000-4 Serveis de manteniment i reparació de software.
h) Codi NUTS: ES51
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei i subministrament
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert i harmonitzat
e) S’aplica un acord marc: No.
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f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 864.000,00 €, IVA exclòs.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí, del 5% de l’import adjudicat.
-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: Segons Quadre de Característiques Específiques

b)

Solvència: Segons Quadre de Característiques Específiques

-9 Criteris d’adjudicació: Segons Quadre de Característiques Específiques.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons Quadre de Característiques Específiques.
-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: 24/10/2022, a les 14:00h.
b) Documentació que cal presentar: La determinada als Plecs
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica:
Mitjançant l’eina del sobre digital a l’espai de licitació del procediment de referència al perfil del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSAPG
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d) S’utilitzen les comandes electròniques: sí
e) S’accepta la facturació electrònica: sí
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No aplicable
-14 Obertura de proposicions
Els sobres A i B s’obriran en acte privat. En relació al sobre C cal determinar el que segueix:
a) Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
b) Lloc: A determinar, es publicarà a la Plataforma de Contractació.
c) Data: Es publicarà a la Plataforma de Contractació la data d’obertura del sobre C quan es disposi de la
valoració tècnica corresponent al sobre B.
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d) Hora: A determinar.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre C és públic.
-15 Despeses d'anunci
No aplicable
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català o Castellà
-17 Recurs
Tipus recurs: especial en matèria de contractació.
Òrgan competent en procediments de recurs: Consell Rector del CSAPG.
Adreça: carrer de l’Espirall, 61, 08720 de Vilafranca del Penedès.

Vilafranca del Penedès, a 23 de setembre de 2022
De conformitat amb allò establert a l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) contra aquesta
resolució es podrà interposar – amb caràcter potestatiu, i previ a la interposició de recurs contenciós administratiu – recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, al carrer Via Laietana, 14, de Barcelona.
El termini per interposar aquest recurs especial és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la remissió d’aquesta notificació, llevat que
el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret establertes a l’article 39.2 –lletres c), d), e) o f) – cas en què el termini serà de 30
dies comptats a partir del dia següent al de la remissió d’aquesta notificació.
Prèviament a la seva interposició i dins del mateix termini indicat, es podrà anunciar la voluntat de recórrer, mitjançant un escrit, el qual s’haurà de
presentar a l’adreça del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (carrer de l’Espirall 61, de Vilafranca del Penedès)
Així mateix, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos a
comptar des de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
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