Institut Català
de la Salut

Plec de clàusules administratives particulars

SUBMINISTRAMENTS

SUB-PO-01-18

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT

CS/AH07/1101171851/19/PS
Subministrament d’un ecògraf de gamma alta per a
la unitat de ginecologia de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta
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Quadre de característiques. Contracte de subministrament.
Procediment obert/obert simplificat d'acord amb l'article 159 apartats 1 a
5 de la LCSP
1. Òrgan de la contractació
Institut Català de la Salut. Gerent Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre.

2. Objecte
Descripció:

Subministrament i muntatge d’un ecògraf digital gamma alta per la unitat de ginecologia de
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Lots:
Sí

No

Limitació nombre de lots a què participar/resultar adjudicatari
Sí

No

Obligatorietat d'anar a tots els lots
Sí

No

Codi CPV:

33100000

3. Centres sol·licitants vinculats a la contractació
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

4. Referència de l’expedient de contractació
CS/ AH07/1101171851/19/PS

5. Forma d’adjudicació i plec de clàusules pel qual es regeix
Procediment d'adjudicació

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT d'acord amb l'article 159 apartats 1 a 5 de la
LCSP
Identificació del plec (número del plec tipus)

SUB-PO-01-18
Tramitació
urgent

ordinària
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Documentació a incloure en sobre núm. 1
DEUC
Declaració responsable

6. Mesa de contractació
Sí

No

Composició de la Mesa de contractació
Presidenta : Directora Econòmica i Financera de la Gerència Territorial de l’ICS a Terres de l’Ebre
President suplent: Responsable de compres, logística i contractació de la Gerència Territorial de l’ICS a Terres
de l’Ebre
Vocals:
• Vocals en funcions d’assessorament jurídic: Assessoria jurídica de l’ICS a Terres de l’Ebre.
• Un/a representant del Departament d’Inversions i Contractacions de la Gerència Territorial Terres de
l’Ebre.
Secretari/a: Un/a representant de la Unitat de Gestió Financera de la Gerència Territorial Terres de l’Ebre

7. Variants
Admet variants
Sí

Nombre:

No

Elements:
Condicions:

8. Durada del contracte
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte

Des del dia següent a la seva signatura
Durada del contracte

Fins a 31.12.2019
Termini de lliurament del subministrament, des de la rebuda de la comanda

9. Pròrroga
Nre. de mesos de pròrroga
Sí

No

10. Dades econòmiques
Determinació del preu

Es fixa un import unitari de licitació
Preus màxims/de referència
Màxims

De referència
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Pressupost base de licitació

42.350,00 (Iva inclòs)
Valor estimat del contracte

11. Tramitació pressupostària
Ordinària de l’exercici vigent: 2019
Anticipada

12. Partida pressupostària
Número d’aplicació

620000102

Import (amb IVA inclòs)

42.350,00 €

Expedient d'abast plurianual: NO

13. Garantia definitiva
Sí

No

Import:
Forma de constitució:

14. Revisió de preus
Sí

No

Fórmula aplicable:

15. Cessió del contracte
Sí

No

16. Modificació del contracte prevista
Les recollides a la clàusula 12.9 del Plec

17. Subcontractació
Sí procedeix
No procedeix
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18. Mostres
Sí

No

Lloc de lliurament de les mostres:

19. Criteris d’adjudicació
Vegeu Plec de Prescripcions tècniques

20. Solvència i classificació empresarial
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera

Veure apartat 7
Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional

Veure apartat 7
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte
Sí

No

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o de gestió mediambiental

21. Termini de la garantia
Cal definir un termini de garantia
Sí

Termini: Mínim 2 anys

No

22. Règim de pagament
Pagament únic
Altres (especifiqueu-los)

MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA

23. Condicions especials d'execució
L’empresa adjudicatària serà la responsable de subministrar els equips descrits així
com d’aportar la següent documentació redactada en català i/o castellà, una copia en
paper i en suport digital: Certificat CE, manual complet d’instruccions de funcionament
amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi
preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d’averies, Manual
tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu,
instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur solució, codi
dels indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb
número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis. Si es tracta d’un
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equip que té pre-instal·lació, requereix obra, connexions especials, o equipament
complementari, cal manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació,
incloses les instruccions de muntatge, d’accessoris i la seva aplicació, posta en marxa,
incloent les legalitzacions que siguin necessàries i els softwares i/o llicències que
puguin ser necessàries per connectar amb ECAP, formació a usuaris en cadascun de
les ubicacions a subministrar i retirada i destrucció de l’equip existent, incloent els
tràmits que siguin necessaris i lliurament de tota la documentació relativa.

24. Responsable del contracte
Sí Nom i cognoms o càrrec

Gerent Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre

No

25. Persona de contacte, telèfon i adreça electrònica (per consultar o
aclarir qualsevol aspecte de l’expedient de referència)
Per a consultes tècniques i administratives:
Temes Tècnics: rchavarriafores.ebre.ics@gencat.cat , 977 51 91 22.
Temes administratius: mjmurria.ebre.ics@gencat.cat, 977 51 92 70.
Per a consultes tècniques relacionades amb la presentació d’ofertes electròniques:
• Correu electrònic: sau.tic@gencat.cat (Assumpte del correu: “Codi 31: PSCP”)
•
Telèfon: 900 82 82 82 + extensió 31

26. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com a adjudicatàries
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Distribució de la documentació en els sobres 1, 2 i 3.
En el sobre 1 caldrà incloure:
• Declaració acreditativa del compliment de requisits previs d’acord com s’estableix a
l’apartat 8.1 del plec de clàusules administratives.
En el sobre 2 caldrà incloure:
• Oferta tècnica que s’adjunta a l’annex 4.A com a model d’oferta tècnica. Caldrà
omplir-lo i adjuntar-lo. La no presentació d’aquest model o la no complementació
del mateix implica que l’oferta no es podrà valorar tècnicament.
• Omplir la fitxa tècnica de l’annex B. Fitxes tècniques del plec de prescripcions
tècniques i afegir tota la documentació necessària que s’ha d’aportar i que es requereix
en el plec de prescripcions tècniques: característiques tècniques, servei tècnic,
condicions de manteniment, etc.
En el sobre 3 s’haurà d’incloure l’oferta econòmica del subministrament:
• Oferta econòmica que s’adjunta en l’annex 4.B com a model d’oferta econòmica.
• L’oferta econòmica de subministrament no podrà superar el preu de licitació.
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Solvència econòmica i financera:
Els licitadors que presentin oferta, hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera
pel mitjà següent:
Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de
les ofertes per un import mínim de 52.500,00 € anuals.
Aquest volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil, d’acord com s’estableix a l’apartat
9.3 del plec de clàusules administratives.
En tot cas, les dades relatives a la solvència econòmica i financera que figurin al
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE),
o en el seu cas, en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI), acreditarà davant l’òrgan de contractació, llevat prova en contrari,
les condicions de solvència econòmica y financera de l’empresari sempre que aquest
assoleixi els requisits mínims definits d’acord amb aquest apartat.
Solvència tècnica o professional:
Els licitadors que presentin oferta, hauran d’acreditar la solvència tècnica o professional
pel mitjà següent:
Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o
similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els
tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat;
quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders
adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels subministraments
pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis
dependents de l’òrgan de contractació, els subministraments efectuats s’han d’acreditar
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Per acreditar la solvència tècnica o professional, el licitador haurà d’acreditar un import
anual acumulat mínim 24.500,00 € durant l’any de superior execució dels darrers 3
anys, en subministraments de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte del contracte

27. Altres observacions sobre l’expedient de referència
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Presentació d’ofertes:
Mitjançant sobre digital.
Finalització del terminis de presentació d’ofertes: 4 de desembre a les 11:00H
Obertura de pliques: 5 de desembre a les 12:00h
QC-PO-SUBMINISTRAMENTS
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