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Entitat adjudicadora

a) Organisme: Gestió Pius Hospital de Valls, SAM
b) NIF: A-43233618
c) Òrgan de contractació: Gerent
d) Responsable del contracte: Coordinador de Projectes de Sistemes
e) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Departament d’economia de Gestió
Pius Hospital de Valls, SAM
f) Centre de destinatari: Hospital d’aguts, centre sociosanitari i residencia Alt Camp
g) Número d’expedient: GPHV 3/18.
2

Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Obres d’instal·lació de punts d’accés WIFI i nous punts de treball
b) CPV: 45314320-0 i 45311000-0
NUTS: ES511
c) Divisió per lots: SI
NO X
d) Número de Lots: 1
Lot únic: Obres d’instal·lació de punts d’accés WIFI i nous punts de treball.
3

Pressupost del contracte

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

Valor estimat del contracte: 139.334,57 euros IVA no inclòs
Import licitació: 126.667,39 euros IVA no inclòs (153.267,54 euros IVA inclòs)
Import possibles pròrrogues: --Imp ort anual: 126.667,39 euros més IVA
Import possibles modificacions: 12.666,78 euros més IVA
Partida IVA anual: 26.600,15 euros
Aplicació pressupostària: 21210000

4

Règim de modificació del contracte

Aquest contracte es podrà modificar fins un màxim del 10% sobre el preu del contracte, en els casos
següents:
•

5

En el cas que les necessitats reals de l’òrgan de contractació fossin superiors a les estimades
inicialment, de conformitat amb les especificacions tècniques previstes al Plec de Prescripcions
Tècniques. En cas de requerir un augment de punts d’accés (AP) Wifi o d’amidaments, el càlcul
del preu s’efectuarà respecte els preus unitaris previstos al Plec de Prescripcions Tècniques i pel
nombre d’unitats addicionals requerides.

S’accepten variants

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

Acceptació d’ofertes integradores

a) SI

NO X
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Acceptació de mostres.

a) SI
NO X
b) Direcció de lliurament:-----

8

Capacitat i solvència de les empreses

I. Capacitat de les empreses
Els licitadors hauran d’acreditar els següents requisits habilitants per a l’execució del present
contracte:
Ø

Certificat emès pel Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya (RITC)
acreditant la inscripció de l’empresa en aquest registre.

Ø

Certificat emès pel Registre d’empreses acreditades del sector de la construcció de
Catalunya acreditant la inscripció de l’empresa en aquest registre.

II. Solvència de les empreses
Els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica indistintament
mitjançant l’aportació dels documents establerts en la lletra a) o mitjançant la presentació de la
classificació establerta a la lletra b)::
a) Solvència econòmica i financera i tècnica
-

Solvència econòmica i financera:
Ø

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 mig del contracte de cada un dels lots als
quals les empreses concorrin.
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:
Ø

Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució
dels darrers cinc anys de les obres 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,
de cada un dels lots als qual les empreses concorrin.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació de les obres
realitzades 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 a més de 3 certificats de bona execució emesos pels
receptors de les obres. En el cas de destinataris públics, les obres realitzades
s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el
cas de destinataris privats, les obres realitzades es podran acreditar mitjançant
certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador.
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Els certificats emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per
aquesta entitat a l’òrgan de contractació.
Per determinar la correspondència entre les obres acreditades i els de l’objecte del
contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius
codis CPV.

9

Obtenció de documentació

Pàgina web: www.consorci.org en l’apartat “Central de Compres” à “Perfil del Contractant” à Gestió
Pius Hospital de Valls.

10 Documentació a presentar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
Tècniques i al present quadre de característiques específiques.
Sobre A:
Sobre B:
Sobre C:

X
X

Número de sobres a presentar: 2
La documentació s’haurà de presentar de la manera que es detalla a la clàusula setzena del Plec
de Clàusules Administratives Particulars i en el present apartat:
Sobre A: Els licitadors han d’incloure necessàriament en aquest sobre tots els documents que
consten a la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sobre C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma aritmètica): Els licitadors han
d’incloure necessàriament en aquest tots els documents que es relacionen a continuació:
• Oferta econòmica segons Model 9
• Documentació relativa a la resta de criteris d’adjudicació que són quantificables de
forma automàtica que consten en el present quadre de característiques específiques i
plec de prescripcions tècniques
• Fitxa tècnica dels productes que s’ofereixen amb el mateix detall i ordre que s’especifica
en el plec de prescripcions tècniques
• Certificat de la marca CE d’aquells articles als quals els resulti exigible, si s’escau.
• Certificacions especificades en el plec de prescripcions tècniques
• Certificats de garantia especificats en el plec de prescripcions tècniques
11 Vigència del contracte
a)
b)
c)

Període: 6 setmanes
Possibilitat de pròrroga: NO
Termini de pròrroga: NO

12 Condicions de participació – Requisits per licitar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars
13 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució
a)

Data d’inici de la prestació: tres dies a partir de l’acta de replanteig

3

Gestió Pius Hospital de Valls, SAM
Pl. de Sant Francesc, 1
4388 Valls
Tel. 977 606114 – Fax 977 605014
direccio@piushospital.cat

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

GPHV 3/18

b) Lloc: A les dependències de l’entitat contractant
14 Programa de treball
De conformitat amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
15 Forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada
c) Forma: Utilització de diferents criteris per a determinar la millor oferta relació qualitat preu.
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
17 Presentació d’ofertes
a) Període: abans de les 14:00 Hores del dia 31 de juliol de 2018.
b) Forma de presentació: En paper a les dependències de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM,
Pl. de Sant Francesc, 1, Valls (43800).
18 Mesa de Contractació

President. Anton Benet, Director de centre
Secretari: Antònia Clofent, secretària de direcció
Vocal: Elisenda Mercadé, Assesora jurídica
Vocal:.Francesc Miquel, Coordinador de projectes de sistemes
Vocal: Albert Cortines, Responsable de serveis generals
Vocal: Tomas Aznar, Cap de Control de Gestió
19 Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de
judici de valor)
No procedeix, al no haver sobre de documentació tècnica i criteris d’adjudicació que depenen
d’un judici de valor
20 Obertura pública de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de
forma automàtica)
a)
b)
c)
d)

Entitat: Gestió Pius Hospital de Valls, S.A.M
Domicili: Pl. de Sant Francesc, 1
Localitat i codi postal: Valls 43800
Data i hora: Es publicarà al Perfil del Contractant www.consorci.org

21 Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables de forma automàtica que es desglossen de la següent manera:
Oferta econòmica: .………………………………………… Es valorarà com a màxim fins a 68 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l’oferta més econòmica segons el preu total i puntuant-se la resta
en aplicació de la proporció directa inversa que comprengui la diferencia que presentin respecte de
la més econòmica
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X = Oma*y/Oc
X= puntuació resultant
Oma= oferta més avantatjosa
y= puntuació màxima de l’apartat
Oc= oferta comparada
Altres criteris: ………………………………………….. Es valorarà com a màxim fins a 32 punts
Criteri

Descripció

Reducció setmanes de temps
d’execució.
S’exigeixen 6
setmanes de temps màxim
d’execució.
Realització de la totalitat dels
treballs en horari sense
impacte
amb
l’activitat
assistencial
ambulatòria.
S’exigeix a partir de les 15:00
hores en dies laborables.
Acreditar certificació de cursos
realitzats en competències
sobre fusions de fibra òptica i
certificacions de xarxes de
dades (ethernet i fibra òptica)

Reducció 2 setmanes de
temps màxim d’execució

Puntuació
màxima
25

Disponibilitat per executar
els treballs a partir de les
17:00 hores els dies
laborables i les 24 hores els
dissabtes, diumenges i
festius.
El tècnic o tècnics de
l’empresa adjudicatària que
executen el projecte puguin
acreditar certificacions dels
cursos

Càlcul
1 setmana 10 punts
2
setmanes
25
punts

5

5 punts per la
disponibilitat
0
punts
no
disponibilitat

2

2 punts si n’aporten
0 punts si no
n’aporten

22 Termini mínim de garantia
a) SI X
NO
b) Termini: 5 anys components de la instal·lació de fibra òptica; 20 anys pels cables; la resta de
components 2 anys
23 Ofertes amb valors anormals
a) SI
NO X
b) Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Tipus
24 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a)
b)

Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI X
Import: 1.250.000 euros

NO

25 Subcontractació
a)
b)

Obligatòria
Opcional X

26 Forma de pagament del preu
La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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27 Revisió de preus
Hi ha revisió de preus SI

NO X

28 Obligacions contractuals essencials
a) SI X NO
Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
29 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals
SI Ò

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
Ò Condicions d’execució del contracte, segons l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques.

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
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)

El regulat en el Plec de clàusules administratives particulars X

33 Cessió del contracte
a) SI X

NO

34 Visita del centre
a) SI X

NO
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És obligatori per a les empreses licitadores l’assistència a la visita a les instal·lacions de Gestió Pius
Hospital de Valls. Aquesta visita tindrà lloc el dia 13 de juliol a les 10 hores del matí. Caldrà confirmar
l’assistència mitjançant correu electrònic a fmiquel@piushospital.cat
L’adreça per dur a terme aquesta visita és la següent:

Plaça de Sant Francesc, 1
Valls (Tarragona)
A la finalització de la reunió 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.

35 Per més informació o aclariments
Consultes Tècniques: Francesc Miquel, Coordinador de Projectes de Sistemes: Tel. 686989018
fmiquel@piushospital.cat
Consultes Administratives: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya: dparra@consorci,org
Tel 93 253 18 22
De conformitat amb la clàusula quinzena la data màxima que l’Òrgan de Contractació acceptarà
dubtes on consultes en relació als plecs que regeixen la present licitació serà el dia 19 de juliol de
2018.
En tot cas, els aclariments i respostes a les consultes formulades seran objecte de publicació a través
del Perfil del Contractant de Gestió Pius Hospital de Valls com a màxim en data 25 de juliol de 2018.

36 Règim jurídic del contracte
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte en
primer lloc el present quadre de característiques específiques (QC) i el Plec de Clàusules
Administratives (PCAP) així com el Plec de Prescripcions Tècniques en tot allò que no sigui incompatible
respecte la documentació continguda en el QC i el PCAP.
En cas de discordança entre el que preveuen el PPT i el PCAP, prevaldrà el que s’indica al PCAP i al
QC. Igualment, en cas de discordança entre el que preveuen els plecs i el contracte, prevaldrà el que
s’indica als plecs.
En el supòsit que els plecs estiguin traduït a altres llengües, en cas de discrepància prevaldrà la versió
en llengua catalana.
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