ANUNCI
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de subministraments
(exp. GSSV-SU-O-21-0513)
Subministrament d'una unitat radiològica digital per a
l'Hospital Comarcal del Pallars-Centre d'Atenció Primària
Pont de Suert (Gestió de Serveis Sanitaris)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).
b) Número d’identificació: Q-7555308-A
c) Dependència que tramita l'expedient: Gestió de Serveis
Sanitaris (GSS).
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública – Poder
Adjudicador
e) Principal activitat del poder adjudicador: Sanitat
f) Número d'expedient: GSSV-SU-O-21-0513).

-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).
Domicili: Av. Alcalde Rovira Roure, 44
Localitat i codi postal: Lleida, CP: 25198..
Codi NUTS: ES513
Telèfon: 973705345
Adreça electrònica: licitacions@gss.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gss
Adreça d’Internet de l’anunci de licitació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/GSSV-SU-O-21-0513

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Data límit presentació propostes: 22/10/2021 11:30 hores
Les consultes o aclariments en relació a l’expedient de referència s’han
de realitzar a través de l’espai de licitació ubicat al perfil de
contractant
Data límit per a realitzar les consultes: 15/10/2021 11:30 Hores
Les consultes realitzades després d’aquesta data no seran contestades.
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i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8h a 15h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament d'una unitat
radiològica digital per a l'Hospital Comarcal del PallarsCentre d'Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis
Sanitaris).
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES513
e) Termini d'execució: L’equipament objecte de la present
licitació haurà d’estar instal·lat i posat a disposició
per al seu funcionament, amb el corresponent certificat de
conformitat, abans del dia 31/12/2021.
f) Codi CPV: 33100000-1 Equipamiento médico
-4
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministraments.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a)
Valor estimat del contracte: 175.450.00 € (IVA exclòs).

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No procedeix
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: xifra anual de negocis.
Descripció: veure punt apartat PCAP-Quadre de
característiques.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: veure punt G PCAP-Quadre característiques.
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-9
Criteris
d’adjudicació:
Administratives Particulars

Veure

Plec

de

Clàusules

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

-12 ACP aplicable al contracte? L’ACP és l’Acord sobre
Contractació Pública negociat en el marc de l’OMC i del qual
l’Estat espanyol és part signatària
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar: 22/10/2021 11:30
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Si
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/GSSV-SU-O-21-0513

-14 Obertura de proposicions
Veure Perfil del contractant
-15 Despeses d'anunci: No
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o
castellà.
-17 Recurs
Veure plec de clàusules administratives particulars
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte
o programa finançat amb fons de la Unió Europea
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