QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
EXPEDIENT: GESAT SAM 3/2018

1

Entitat adjudicadora

a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM
NIF: A-43381193
Òrgan de contractació: Conseller Delegat de Gestió Sanitària i assistencial de Tortosa, SAM
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.
f) Centre de destinatari: Hospital de la Santa Creu de Jesús – Tortosa
g) Número d’expedient: GESAT SAM 2/2018

2

Objecte del contracte

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

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
NUTS: Divisió per lots: SI
NO X
Número de Lots: --Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer: --Les propostes es poden presentar a diferents lots: --Les propostes poden superar l’import màxim del lot : --Els licitadors poden ser adjudicatari de més d’un lot : ---

3

Pressupost del contracte

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

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: 2018-2020 (2 anys sense comptabilitzar les possibles pròrrogues)
Aplicació pressupostària: ---

4

Règim de modificació del contracte

No es preveuen modificacions.

5

S’accepten variants

a) SI
NO X
b) Número de variants: --c) Aspectes: ---
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6

Acceptació d’ofertes integradores

a) SI

7

NO X

Solvència de les empreses

En virtut de l’article 159.6 b) de la LCSP no serà necessari que els licitadors acreditin la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional

8

Obtenció de documentació

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

9

Documentació a presentar

Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i
al present quadre de característiques específiques.
Sobre C: documentació administrativa, tècnica i documentació avaluable de manera automàtica,
segons l’establert a l’apartat 21 d’aquest quadre de característiques específiques
Número de sobres a presentar: 1

10 Vigència del contracte

a)

Període: 2 anys b)

Possibilitat de pròrroga: No c)

Termini de pròrroga: 2 anys

11 Subrogació del personal

a) SI

NO X

* Nota: En el cas que hi hagi personal a subrogar, serà el que consta al Plec de Prescripcions
Tècniques.
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12 Condicions de participació – Requisits per licitar

Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars

13 Data màxima de formulació de consultes per parts del interessants a l’expedient:

De conformitat amb la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (presentació
d’ofertes) la data màxima que l’Òrgan de Contractació acceptarà dubtes on consultes en relació als
plecs que regeixen la present licitació serà la que correspongui a 6 dies abans que finalitzi el termini
de presentació d’ofertes.

14 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució

2
a) Data d’inici de la prestació: el mateix dia de la formalització del contracte b)
Lloc:
a. A les dependències de l’entitat contractant X
b. A les dependències de l’empresa contractista.

15 Programa de treball

Segons l’establert al Plec de Clàusules Tècniques.

16 Forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert (simplificat abreujat)
c) Forma: Procediment obert simplificat abreujat en aplicació de l’article 159, apartat 6) de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

17 Garanties

a) Provisional: resta dispensada
b) Definitiva: resta dispensada atès el que disposa l’article 159, apartat 6) lletra f) de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

18 Presentació d’ofertes

a) Període: abans de les 14:00 Hores del dia 30 de juliol de 2018.
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b) Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena del
Plec de Clàusules Administratives.

19 Mesa de Contractació

A l’ampara de l’apartat 1) de l’article 326 de la LCSP no es constitueix Mesa de Contractació donat el
seu caràcter potestatiu en aquest procediment.

20 Obertura de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma
automàtica)

A l’empara de l’article 159, lletra d) de la LCSP no hi haurà obertura pública de les ofertes

21 Criteris d’adjudicació

Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte seran els
següents:
CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C):
punts
1) Valoració econòmica del preu:
•

fins a 100

fins a 100 punts

Import de l'oferta. 100 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

22 Termini mínim de garantia

a) SI x NO
b) Termini: 4 anys

23 Ofertes amb valors anormals

a) SI x NO
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b) Són les següents: Són les que consten a l’apartat 6 del Plec de Prescripcions Tècniques

24 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
NO
Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI X
Import: 150.000,00 euros

a)
b)

25 Subcontractació
a)
b)

Obligatòria
Opcional X

26 Forma de pagament del preu
La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

27 Revisió de preus

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

28 Obligacions contractuals essencials

a) SI X NO
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

29 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals

SI

NO 

Elements sobre els que recauen:
 Reserva de mercat
 Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)
 Requisits de solvència tècnica
 Criteris de valoració de les ofertes
x Condicions d’execució del contracte: D’acord amb l’establert al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

30 Sancions i Penalitats
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a) SI X NO
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
prescripcions tècniques

31 Causes específiques de resolució contractual

a) SI X NO
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
prescripcions tècniques.

32 Propietat Industrial i Intel·lectual

a) El regulat en el Plec de clàusules administratives particulars X
b) Règim específic.

33 Cessió del contracte

a) Si
b) No X
34 Visita del centre

No
35 Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència

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

NO X

36 Per més informació o aclariments

Les consultes únicament s’atendran via plataforma e-licita i tant la pregunta com la resposta seran
publicades pel mateix mitjà.
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