QUADRE DE CARACTERISTIQUES ESPECÍFIQUES

EXPEDIENT: GESAT SAM 2/2018

1

Entitat adjudicadora

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM
CIF: A-43381193
Òrgan de contractació: Conseller Delegat de Gestió Sanitària i assistencial de Tortosa, SAM
Centre destinatari: Hospital de la Santa Creu de Jesús - Tortosa
Responsable del contracte: Director Àrea Suport GESAT, SAM.
Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció Econòmica – Financera
de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM
g) Número d’expedient: GESAT SAM 2/2018

2

Objecte del contracte

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Descripció de l’objecte: Contractació dels serveis de jardineria, que integren el manteniment i
cura dels espais enjardinats en un perfecte estat botànic i ornamental.
CPV: 77311000-3
CPA: --Divisió per lots:
SI
NO X
Número de lots: ---Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer: SI X
NO
Les propostes poden superar l’import màxim del lot : SI NO X
Els licitadors podran ser adjudicataris de més d’un lot : SI -- NO --

3

Pressupost del contracte

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Valor estimat del contracte: 25.446,66 euros sense IVA (30.790,45 euros IVA inclòs)
Import licitació: 12.723,33 € euros sense IVA (15.395,22 euros IVA inclòs)
Import possibles pròrrogues: 12.723,33 € (15.395,22 euros IVA inclòs)
Import anual: 6.361,65 € euros sense IVA (7.697,59 euros IVA inclòs)
Import modificacions: --Partida IVA: 21% o el vigent segons la legislació
Anualitats: 2018-2021 (4 anys)
Aplicació pressupostària: ---

4

Règim de modificació del contracte

No es preveuen modificacions
5

S’accepten variants

a)
b)

Acceptació de variants:
SI
Número màxim de variants: ----

6

S’accepten ofertes conjuntes

a)

Acceptació d’ofertes conjuntes: SI

7

NO X

NO X

Solvència de les empreses
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a) Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant la
classificació empresarial assenyalada a l’apartat b) o mitjançant l’aportació dels documents
següents:
-

Solvència econòmica i financera:


El volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos ha de ser d’almenys una
vegada i mig el valor estimat del contracte, si la seva durada no supera l’any, o el valor
anual mig del contracte, si la seva durada és superior a l’any.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats
i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui o, en el cas
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris
i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

-

Solvència tècnica:


Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució
dels darrers cinc anys dels serveis corresponents al mateix tipus o naturalesa que el
que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor estimat del
contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels serveis
realitzats per l’interessat en el curs dels darrers cinc anys, corresponents al mateix
tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les
dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els serveis
realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan
competent. En el cas de destinataris privats, els serveis realitzats es podran acreditar
mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració
del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran
ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació.
Per determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte del
contracte es verificarà la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius
codis CPV.

-

-

La solvència d’empreses estrangeres s’haurà d’acreditar pel següents mitjans:


La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat
Europea s’acreditarà segons s’especifica a l’art. 9 del Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.



La capacitat d’obrar de les restants empreses estrangeres s’acreditarà segons
determina l’art. 10 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.



Les persones físiques o jurídiques pertanyents a Estats no integrats a la Comunitat
Europea i no signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial
del Comerç, hauran de presentar, a més a més, un informe de la representació
diplomàtica espanyola al seu Estat que acrediti que l’Estat de procedència de l’empresa
estrangera admet també la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb
l’Administració, de manera substancialment anàloga.

Sense perjudici del previst a l’apartat precedent, serà suficient per acreditar la
solvència econòmica i financera i tècnica l’aportació de la classificació següent:


Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l’01/01/2020):

Grup O Subgrup 6 Categoria B.
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Classificació concedida amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 773/2015:

Grup O Subgrup 6 Categoria 2.

8

Obtenció de documentació

a)

Pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyw
ord=tortosa&idCap=26425972&ambit=&

9

Documentació a presentar
L’assenyalada al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
Tècniques i al present quadre de característiques.
Número de sobres a presentar: 3
Sobre A:
-

Sol·licitud d’admissió (Model 0) per duplicat i fora del sobre
Índex
Dades complementàries (Model 1)
Declaració confidencialitat (Model 2)
Compromís UTE (Model 3)
DEUC
Declaració responsable RELI (Model 5)
Compromís de subscriure la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada al Plec
Certificat visita centre (Model 6)

Sobre B:
-

Declaració de la documentació que s’aporta al Sobre B (Model 7)
Memòria o Proposta organitzativa d’execució del servei i altra documentació tècnica
que es sol·licita al Plec de Prescripcions Tècniques i informació que acrediti el
compliment dels requisits mínims exigits.

Sobre C:
10
a)
b)
c)

11
a)

Oferta econòmica (Model 8)
Annex OE

Vigència del contracte
Període: 2 anys
Possibilitats de pròrroga: SI X NO
Termini pròrroga: 2 anys

Subrogació del personal
SI

NO X
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12

Condicions de participació – Requisits per a licitar

Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Tècniques.
13 Data màxima de formulació de consultes per part dels interessats a l’expedient
De conformitat amb la clàusula 19, la data màxima que l’òrgan de contractació acceptarà dubtes on
consultes en relació als plecs que regeixen la present licitació serà el dia 24 de maig de 2018.
14 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució
a)
b)

Data d’inici de la prestació: A la formalització del contracte
Lloc:
a. A les dependències de l’entitat contractant X
b. A les dependències de l’empresa contractista

15 Forma d’adjudicació
a)
b)
c)

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert (procediment no harmonitzat)
Forma: Utilització de diferents criteris per a determiar la millor oferta relació qualitat preu.

16 Garanties
a)
b)

Provisional: resta dispensada
Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total
adjudicat sense IVA

17 Termini i lloc d’inici d’execució
a)
b)

Termini: A la data de formalització del Contracte
Lloc: Gestió Sanitaria i Assistencial de Tortosa, SAM. Passeig Mossèn Valls, 1 Jesus. Tortosa.
43590 i Tortosa Salut, SL. Plaça 1 d’octubre, 6-8 Tortosa, 43500.

18 Presentació de les ofertes
a)
b)

Període: abans de les 14.00 hores del dia 1 de juny de 2018
Lloc de presentació:
Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
Domicili: Avinguda Tibidabo, 21
Localitat i codi postal: Barcelona, 08022
Telèfon: 93 253 18 22

19 Mesa de Contractació
President: Dra. Almudena Garnica Fernández. Directora Gerent GESAT, o persona en qui delegui.
Secretari: Sr. Cesar Saura Prades. Director Econòmic- Financer GESAT, o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Joan Faba. Director Àrea Suport GESAT, o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Raquel Caceres Curto. Coordinadora de Neteja i bugaderia de GESAT, o persona en qui
delegui.
Vocal: Sra. Dora Aragones Ferrer. Directora Assistencial GESAT, o persona en qui delegui.
4
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Vocal: Sr. Enric Roures Sepúlveda, Assessor Jurídic del servei agregat de contractacions
administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya, o persona en qui delegui.

20 Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de
judici de valor)
a)
b)
c)
d)

Entitat: Gestió Sanitaria Assistencial de Tortosa , SAM
Domicili: Passeig Mossèn Valls, numero 1
Localitat i codi postal: Jesus, Tortosa 43590
Data i hora: 18 de juny de 2018 a les 11:00 hores

21 Obertura pública de les ofertes dels sobres C (oferta econòmica i criteris avaluables de forma
automàtica)
a) Entitat: Gestió sanitària i assistencial de Tortosa, SAM
b) Domicili: Passeig Mossèn Valls, 1.
c) Localitat i codi postal: Jesús. Tortosa 4359
d) Data i hora: Es publicarà i comunicarà oportunament al perfil del contractant de l’entitat de la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunyat.cat

22 Criteris d’adjudicació
Es valoraran les ofertes presentades pels licitadors en base als següents criteris de valoració:
CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCPETIBLES D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B): fins a 40
punts
1) Valoració de la Memòria o Proposta organitzativa d’execució del servei, que es valorarà
com s’indica a continuacó:
fins a 40 punts

1. Pla de treball, memòria tècnica i resposta en cas d’emergència

40,00

Organització del servei amb una relació clara i detallada de totes les prestacions que es
contemplen en la seva proposta, amb les seves característiques i limitacions.

10,00

Pla operatiu amb una relació clara i detallada de totes les prestacions que es contemplen en
la seva proposta, amb les seves característiques i limitacions.

10,00

Descripció de l’equip tècnic, unitats tècniques i personal participants al contracte, siguin o no
integrades directament a l’empresa del contractista.

5,00

Relació de mitjans tècnics i materials que el licitant està disposat a aportar pel compliment
del servei, amb descripció detallada de cada un d’ells, siguin o no integrades directament a
l’empresa del contractista.

5,00

Proposta detallada de mesures profilàctiques i dels tractaments fitosanitaris proposats pel
manteniment de les plantes objecte d’aquest contracte.

5,00

Descripció de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària en cas de requeriments
ordinaris o d’emergència.

5,00
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CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 60 punts
2) Valoració econòmica del preu:


fins a 60 punts

Import de l'oferta. 60 punts: Es valorarà d’acord amb la fórmula següent:
PUNTS= (OE x PM) / OV
OE= Valor de la oferta mes economica de les rebudes
PM= Puntuació maxima del criteri preu
OV= Import de la oferta que s’esta valorant

23 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
a)
b)

Si X NO
Són les següents: les que consten al Plec de Clàusules Administratives Particulars

24 Termini mínim de garantia
a)
b)

És obligatori definir un termini de garantia: SI
Termini: quatre anys.

25 Forma de pagament del preu
Segons l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions
Tècniques i per lliurament efectuat dins dels terminis establerts.

26 Revisió de preus
SI hi ha revisió de preus
X NO hi ha revisió de preus

27 Condicions contractuals essencials
a) SI X
b) Són les que consten a al plec de Clàusules Administratives Particulars i, concretament i entre
d’altres, el termini màxim de posada en marxa del servei ha de ser com a màxim de 6 setmanes a
partir de la data de lliurament dels equips.

28

Sancions i Penalitats

a) SI X NO
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec
de Prescripcions Tècniques
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29

Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència

L’execució del contracte impliqui el contacte habitual amb menors: SI

NO X

30 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI X
b) Import: 300.000,00 euros

NO

31 Protecció dades personals
a) Caldrà l’accés per l’adjudicatari a fitxers de dades de caràcter personal: SI NO X
b) Fitxers: Cap

32 Visita del centre
SI ☒

NO ☐

És obligatori per a les empreses licitadores la realització d’una visita al centre objecte de la
prestació del servei. Aquesta visita tindrà lloc en el dilluns 28 de maig a las 10:00 h i que constarà a
l’anunci de licitació i de la qual se’n farà ressò la Plataforma de Contractació. Caldrà confirmar
l’assistència enviant e-mail jfaba@saluttortosa.cat. L’adreça per dur a terme aquesta visita és la del
centre, és a dir:
Passeig de Mossèn Valls, 1
C.P. 43590 Jesús-Tortosa
A la finalització de la visita s’emetrà un certificat d’assistència. Totes les empreses hauran de
presentar, en el sobre A, el certificat conforme han realitzat la visita al centre.
Aquells licitadors que no hagin assistit prèviament a la visita d´obra quedaran exclosos del
procediment de licitació.

33 Per a més informació o aclariments
Consultes Tècniques: jfaba@saluttortosa.cat
Consultes Administratives: mjfr@consorci.org
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