QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
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1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme
b) NIF: G62337977
c) Òrgan de contractació: Director gerent de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del
Maresme
d) Responsable del contracte: Maria de los Angeles Morales Lozano, Directora assistencial del
Consorci Sanitari del Maresme
e) Número d’expedient:: FPSCSdM 1/16
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contracte per a la concessió de l’explotació del servei d’odontologia a
les dependències de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme
b) CPV: 85130000-9 S CPA: 86.23
c) Lots: SI
NO X
d) Divisió per lots: NO.
e) Les propostes s’hauran de presentar als lots sencers: SI X NO
f) Les propostes es poden presentar a diferents lots: SI
NO X
3. Pressupost del contracte
a) Valor estimat del contracte: 5.175.048 euros sense IVA (volum màxim de negoci previst per al
contractista en tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues)
b) IVA: el que correspongui segons la legislació vigent.
c) Cànon mínim a abonar pel contractista: 160.000 euros/any sense IVA
Si la facturació del contractista és superior a un milió d’euros a l’any, el cànon s’incrementarà un 10
per cent.
4. Règim de modificació del contracte
• No estan previstes modificacions diferents de les previstes a la clàusula quaranta-tresena
del Plec de clàusules Administratives Particulars.
5. S’accepten variants
a) Acceptació de variants: NO
b) Número màxim de variants: c) Aspectes: 6. Acceptació d’ofertes conjuntes
a) SI
NO X
Nota: Si els licitadors presenten ofertes conjuntes, hauran d’especificar obligatòriament l’import dels
diferents lots als quals licitin. La quantia que no es podrà superar en cas d’ofertes conjuntes, és
l’import corresponent a la suma total de cada un dels lots individuals licitats.
7. Solvència i Classificació empresarial
a) Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant
l’aportació dels documents següents:
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Solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos ha de ser d’almenys
500.000 euros / 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 haver treballat un mínim de 3 anys prestant serveis
odontològics, amb un volum mínim de negoci anual de 500.000 euros. Acreditaran que
han realitzat, com ha mínim els següents serveis assistencials:
o
o
o
o
o

Odontologia general.
OdontopediatrIa.
Ortodòncia.
Periodòncia.
Cirurgia Oral.

S’haurà d’acreditar, mitjançant declaració responsable, que el professional proposat
com a Cap de l’unitat d’odontologia disposa de les següens titulació i experiència
professional:
o
o

Titulació academica de metge especialista en Estomatologia o llicenciat o
graduat en odontologia.
Experiencia en càrrec similar minima de 3 anys.

NOTA IMPORTANT: Per a acreditar aquesta circumstància necessàriament s’haurà
de presentar declaració responsable conforme el professional proposat com a
cap de l’unitat compleix amb la titulació i experiència professional exigida en aquest
apartat. Quedaran excloses les empreses que presentin el curriculum vitae del
professional o altra informació que hagi de ser valorada en el sobre B.
8. Vigència del contracte
a) Període: 4 anys
b) Possibilitat de pròrroga:SI
c) Termini de pròrroga: 2 anys
9. Obtenció de documentació
a) Pàgina web: http://www.consorci.org/sacac/perfil-contractant/13/fundacio-privada-de-la-

salut-del-consorci-sanitari-del-maresme-fs
b) En paper, sol·licitant-la al Servei Agregat de Contractacions Administratives (SACAC): (previ
pagament de 10,00€ pel Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el
present quadre de característiques específiques)
Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
Domicili: Avda Tibidabo, 21
Localitat i codi postal: Barcelona 08022
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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: 3
11. Condicions de participació – Requisits per a licitar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
12 Forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert (no subjecte a regulació harmonitzada per raó del seu objecte i el seu
import), en aplicació del previst a l’article 24.c) de les Instruccions internes de Contractació de la
FPS del CSdM.
c) Forma: Criteris diferents al preu per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
13. Garanties
a) Provisional: resta dispensada
b) Definitiva: resta adjudicada
14. Termini i lloc d’execució
a) Data prevista: en el termini que s’indiqui en el contracte, que no podrà ser superior a un mes a
comptar des de la data de formalització del mateix.
b) Lloc: dependències de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme.
NOTA: En relació al previst a la clàusula trenta-tresena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, la prestació es realitzarà a les dependències d ela fundació, atès que per la particular
naturalesa de l’objecte del contracte no pot ser d’altra manera, doncs està previst que els pacients siguin
atesos a l’Hospital.

15. Presentació d’ofertes
a) Període: La data i hora límit per a la presentació d’ofertes serà comunicada en els anuncis de
licitació publicats en els Diaris Oficials.
b) Lloc de presentació:
Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
Domicili: Avda Tibidabo, 21
Localitat i codi postal: Barcelona 08022
Telèfon: 93 253 18 22 Fax: 93 211 14 28

IMP-SC-008

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

FPSCSdM 1/16

16. Despeses de publicitat
L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses dels anuncis de licitació i adjudicació fins un límit de
3.000 euros
17. Mesa de Contractació
President: Sra. Maria de los Angeles Morales i Lozano, Directora assistencial del Consorci
Sanitari del Maresme, o persona en qui delegui.
Secretari: Sr. Mateu Serra i Prat, Cap de la unitat de suport a la recerca, o persona en qui
delegui.
Vocal: Sra.Maria Vilriales i Alabarce, responsable de la Unitat de contractació del Consorci
Sanitari del Maresme, o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Antoni López Fernández, Director econòmic i de Serveis Generals del CSdM o
persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Ana Grau, Assessora jurídica, del Servei Agregat de Contractacions Administratives
del CSC o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Araceli Moratalla, Representant del Servei Agregat de Contractacions
Administratives del CSC o persona en qui delegui.
18. Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles
de judici de valor)
La data, i hora assignada per procedir a l’obertura pública del sobre B serà comunicada en els
anuncis de licitació publicats en els Diaris Oficials. La sessió pública d’obertura de les ofertes se
celebrarà a :
a) Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme
b) Domicili: Ctra. de Cirera, 230
c) Localitat i codi postal: 08304 – Mataró.
19. Obertura pública de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables
de forma automàtica)
La data i hora assignada per procedir a l’obertura pública del sobre C serà comunicada al perfil del
contractant a http/contractaciopublica.gencat.cat. La sessió pública de les ofertes se celebrarà:
a) Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme
b) Domicili: Ctra. de Cirera, 230
c) Localitat i codi postal: 08304 - Mataró

20 Criteris d’adjudicació
Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte, per ordre
decreixent d’importància seran els següents:

IMP-SC-008

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

FPSCSdM 1/16

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (50 punts)
- Cànon (45 punts)
Es puntuarà en base a la fórmula següent:

Px = Xp/A *y
On
Px Puntuació del licitador
A Oferta econòmica amb el cànon mes elevat
Xp cànon ofertat pel licitador
y Puntuació màxima de l’apartat

- Inversions en equipament odontològic (5 punts)
Es puntuarà en base a la fórmula següent:

Px = Xp/A *y
On
Px Puntuació del licitador
A Oferta econòmica amb l’import d’inversions més elevat
Xp import d’inversions ofertat pel licitador
y Puntuació màxima de l’apartat

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR ( 50 punts)
1. PROPOSTA ORGANITZATIVA (15 punts), que es desglossen en:

IMP-SC-008

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

FPSCSdM 1/16

1.1. Organització del servei i pla operatiu (5 punts)
1.2. Descripció de l'equip. Tècnic i unitats tècniques (5 punts)
1.3. Protocols i procediments de treball (3 punts)
1.4. Descripció de l'organigrama actual de l'empresa, en relació al servei
objecte del contracte (2 punts)

2. MITJANS PERSONALS (15 punts)

2.1. Relació i descripció tècnica de l'equip humà de treball (9 punts)
2.2 Curriculum professionals de la persona responsable (3 punts)
- Especialitats cliniques addicionals a l'especialitat d'estomatologia,
o llicenciat o graduat en Odontologia (1 punt).
- Titulació relacionada amb la gestió de serveis odontològics (1 punt).
- Titulació relacionada amb la gestió de persones (1 punt).

2.3. Pla de formació de l'èquip humà (2 punts)
2.4 Vinculació a la docencia universitaria de l'èquip humà (1 punt)

3. MITJANS TÈCNICS (10 punts)
3.1. Descripció dels recursos tècnics de l'empresa ja siguin propis o no, en relació
al servei objecte del contracte (10 punts)
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4. PLA DE QUALITAT (10 punts)
4.1. Pla de qualitat de l'empresa en relació a la prestació d'aquest servei (10 punts)
21. Condicions essencials d’execució
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposar de tots els permisos legals necessaris per a la prestació del servei.
Realització de l’activitat contractada a les seves diferents tipologies.
Respectar els preus tarifats adjudicats.
Prestació del servei en els horaris pactats.
Disposar del personal pactat en número i qualificació professional.
Realitzar les inversions acordades en el contracte.
Realització del correcte manteniment d’equips, utillatge i instal·lacions.
Disposar, en tot moment, de la cobertura de responsabilitat civil que indiquen els plecs.
Tenir al corrent el pagament del cànon a la Fundació Privada Salut.

22. Sancions i Penalitats
a) SI
NO X
b) Són les següents:

23. Forma de pagament del preu
Segons l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques
24. Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI X NO
b) Import minim: 600.000 euros
25. Revisió de preus
Atès allò especificat a l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, modificat
per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, al no tractar-se de cap
dels supòsits de revisió periòdica i predeterminada establerts al capítol II (revisió de preus en els
contractes del sector públic) d’aquesta Llei, no es preveu la possibilitat de revisió de preus.
26. Visita als centres objecte del contracte
a) SI X NO
Serà obligatori realitzar una visita a les instal.lacions del centre. El dia i hora de la visita es
publicaran al perfil del contractant de la Fundació. Caldrà confirmar assistència a la visita mitjançant
correu electrònic a la següent adreça mvilriales@csdm.cat
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S’expedirà un certificat conforme s’ha realitzat la visita obligatòria, el qual els licitadors hauran
d’incorporar al sobre A.

27. Per a més informació o aclariments
Consultes Tècniques: Consorci Sanitari del Maresme: Sra. Maria Vilriales: Tel. 93.741 77 00 ext
1018 Dpt. Contractacions
Consultes Administratives: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya: Tel 93 253 18 22
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