ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

FSHSU 04/19

1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
b) NIF: Q-2500012-F
c) Òrgan de contractació: Director Gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador no Administració Pública
e) Responsable del contracte: Francesc Guerra Maestre, Director gerent de la Fundació Sant
Hospital de la Seu d’Urgell
f) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció econòmica financera de la
Fundació Sant Hospital
g) Centre de destinatari: Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell
h) Número d’expedient: FSHSU 04/19

2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contractació del subministrament d’estella llenyosa per a caldera de
biomassa de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (FSHSU).
b) CPV: 09111400-4 - Combustibles de fusta
NUTS: ES513
c) Divisió per lots: SI
NO X
d) Número de Lots: -----e) Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer : SI X NO
f) Les propostes es poden presentar a diferents lots : SI
NO X
g) Les propostes poden superar l’import màxim del lot : SI NO X
h) Els licitadors poden ser adjudicatari de més d’un lot : SI
NO X

3 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: Obert no harmonitzat
d) Forma: Utilització 100% de criteris de valoració automàtics
e) S’aplica un acord marc: SI
NO X
f) S’aplica una subhasta electrònica: SI
NO X

4 Pressupost del contracte

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

Valor estimat del contracte: 210.000,00.- euros, sense IVA (254.100,00.- euros, IVA inclòs)
Import licitació: 152.460,00.- euros, IVA inclòs (126.000,00.- euros, sense IVA)
Import possibles pròrrogues: -------Import anual: 42.000,00.- euros, sense IVA ( 50.820,00.- euros IVA inclòs)
Import possibles modificacions: --------Partida IVA anual: 21% segons la legislació vigent
Aplicació pressupostària: ----Anualitats: 2019-2020-2021-2022
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5 Règim de modificació del contracte
A part de la possibilitat de modificació del contracte per causes no establertes en els plecs, de
conformitat amb el previst a l’article 205 de la LCSP, el present contracte no presenta altres causes
de modificació.

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

7 Acceptació d’ofertes integradores

a) SI

8

NO X

Solvència de les empreses
A. Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant
l’aportació dels documents següents:
Solvència econòmica i financera i tècnica
-

Solvència econòmica i financera:


El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys
conclosos ha de ser d’almenys el valor anual mitjà del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model normalitzat del
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 acreditaran la seva solvència tècnica necessàriament
pels tres mitjans següents:
Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució
dels darrers tres 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
subministraments realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres 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
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públics, els subministraments realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat
expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els
subministraments 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 subministraments acreditats i els de
l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus
respectius codis CPV.

B. Classificació empresarial:
No hi ha classificació empresarial.

9 Obtenció de documentació
Pàgina web: http://www.consorci.org
a)
b)
c)
d)

Entitat: Consorci de Salut i Social de Catalunya
Domicili: Av. Tibidabo, 21
Localitat i codi postal: Barcelona, 08022
Telèfon: 93 253 18 22

10 Documentació a presentar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques
i al present quadre de característiques específiques.
Número de sobres a presentar: 2
Sobre A: documentació administrativa assenyalada al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Sobre C: documentació avaluable de manera automàtica, segons l’establert a l’apartat 21
d’aquest quadre de característiques específiques.

Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realització parcial del contracte hauran de presentar
la següent documentació:
SOBRE A.- Caldrà indicar la intenció de celebrar subcontractes en el DEUC i presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar. Caldrà indicar
la part del contracte que tinguin previst subcontractar (sense indicació d’imports econòmics),
assenyalant el nom o el perfil empresarial del subcontractista per cadascuna de les empreses
que el licitador té previst subcontractar.
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Nota: En aquest sobre no es podrà incorporar cap menció que anticipi el contingut del sobre
C, en especial pel que fa l’oferta econòmica de l’empresa. L’incompliment d’aquesta previsió
comportarà l’exclusió del licitador.
SOBRE C.- Caldrà indicar l’import de la part del contracte que tinguin previst subcontractar per
cadascun de les empreses que el licitador té previst subcontractar.

11 Vigència del contracte
a)
b)
c)

Període: 3 anys
Possibilitat de pròrroga: Sí
Termini de pròrroga: 2 anys

12 Condicions de participació – Requisits per licitar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

13 Data màxima de consultes per part dels interessats a l’expedient
De conformitat amb la clàusula quinzena del Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars, la
data màxima que l’Òrgan de contractació acceptarà dubtes o consultes en relació als plecs que
regeixen la present licitació serà la que consta al perfil del contractant.
14 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució

a)
b)

Data d’inici de la prestació: l’endemà de la data de formalització del contracte
Lloc:
a. A les dependències de l’entitat contractant: X Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
b. A les dependències de l’empresa contractista: --

15 Programa de treball
Segons s’indica en el plec de prescripcions tècniques.

16 Garanties
a) Provisional: resta dispensada
b) Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total
adjudicat, exclòs IVA.
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17 Presentació d’ofertes
a) Període: abans de les 14:00 hores de la data assenyalada als anuncis de licitació.
b) Forma de presentació:
a) Lloc de presentació:
 Entitat: Consorci de Salut i Social de Catalunya
 Domicili: Av. Tibidabo, 21
 Localitat i codi postal: Barcelona, 08022
 Telèfon: 93 253 18 22 Fax 93 211 14 28
b) Forma de presentació: L’oferta es presentarà en paper i també en suport informàtic (USB),
primant la informació que consti en suport paper en cas de discrepàncies entre formats. Es
poden desestimar les propostes que no aportin l’oferta en els 2 formats.

19 Mesa de Contractació

President. Joan Llobera i Sanmartí, responsable de manteniment de la Fundació Sant Hospital de la
Seu d’Urgell, o persona en qui delegui.
Secretari: Montserrat Buera i Rodes, secretària de direcció de la Fundació Sant Hospital de la Seu
d’Urgell, o persona en qui delegui.
Vocal: Lluis Barba Gómez, responsable de Compres de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell,
o persona en qui delegui.
Vocal:. Albert Condomines, tècnic de manteniment de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, o
persona en qui delegui.
Vocal: Mireia Capdevila i Solà, responsable de facturació de la Fundació Sant Hospital de la Seu
d’Urgell, o persona en qui delegui.
Vocal: Paula Hors, assessora jurídica 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 C (proposició econòmica i criteris avaluables
de forma automàtica)
a)
b)
c)
d)

Entitat: Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell
Domicili: C/ Passeig Joan Brudieu, 8
Localitat i codi postal: 25700-La Seu d’Urgell
Data i hora: es publicarà al perfil del contractant: http://www.consorci.org

21 Criteris d’adjudicació
1) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): 100 punts
1)

Valoració econòmica del preu del servei : 83 punts

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa. La resta de propostes
econòmiques es puntuaran proporcionalment, a través de la fórmula següent:
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Px = Oe . Pm / Ox
Px és la puntuació de l’oferta X; Oe l’oferta més econòmica; Pm és la puntuació màxima; Ox l’oferta X.

2)

Servei post-venda: fins a 17 punts

Donat que la caldera de biomassa subministra l’energia necessària per al sistema de
calefacció de la FSHSU, i es dóna servei a pacients 365 dies a l’any i 24 hores al dia, el termini
de subministrament és un punt clau per a la FSHSU.
Pel que fa al servei post-venda, es valorarà la qualitat d’aquest servei puntuant el termini de
lliurament.
Per temps de subministrament s’entén el període transcorregut entre la comanda i l’entrega
in situ del producte. Aquest temps es comptarà a partir del moment en què l’adjudicatari rebi
la comanda. Si la comunicació es rep fora de l’horari laborable, el temps de resposta
començarà a comptar a partir del moment de l’horari de servei del dia hàbil següent.

El temps de resposta es puntuarà seguint els següents intervals:
-

0h a 12h :
13h a 18h :
19h a 24h :
25h a 30h :
31h a 36h :

17 punts
13 punts
9 punts
5 punts
1 punt

22 Termini mínim de garantia
a) SI X
NO
b) Termini: 1 any

23 Ofertes amb valors anormals
a) SI X
NO
b) Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives.

24 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil

a)
b)

Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI x
Import: 200.000 euros per sinistre i persona.

NO
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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 i les assenyalades, si s’escau,
a l’apartat 29 d’aquest quadre de característiques específiques com a condicions d’execució del
contracte.

29 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals – condicions especials d’execució

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
S’han considerat les següents condicions especials d’execució del contracte:
 L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
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relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini.
 El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades
de l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte,
l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel
responsable del contracte.

30 Sancions i Penalitats

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

Les que consten al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i específicament, la sanció per part
de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en matèria de falsejament de la
competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació.

32 Propietat Industrial i Intel·lectual

a)
b)

El regulat en el Plec de clàusules administratives particular X
Règim específic.

33 Cessió del contracte

a) Sí X
b) No

34 Visita del centre
No
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35 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
SI

NO X

No és harmonitzat, no consta.

36 Recurs

a) Tipus de Recurs: recurs alçada
b) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan superior Jeràrquic de l’òrgan de
contractació

37 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea

SI

NO X

38 ACP aplicable al contracte?

SI X

NO

[L’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública negociat en el marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol
és part signatària]

39 Per més informació o aclariments
Consultes Tècniques: els licitadors, hauran d’adreçar les seves consultes, relatives al Plec Clàusules
i la documentació tècnica, al següent correu electrònic: j.llobera@fsh.cat
Consultes Administratives: Consorci de Salut i Social de Catalunya: mpf@consorci.org
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