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ANUNCIS DIVERSOS
FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL
RESOLUCIÓ sobre licitació del servei de realització de proves analítiques especials per al servei de
Laboratori Clínic de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.
Òrgan de contractació: Gerent del Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell

Expedient: FSHSU 2/17

Objecte del Contracte: Servei de realització de proves analítiques especials per al servei de Laboratori Clínic de
la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Criteris al millor preu de l'oferta econòmicament més
avantatjosa, per procediment obert i tràmit ordinari.

Valor estimat del contracte: 166.600,00 euros sense IVA

Pressupost de licitació: 98.000,00 euros sense IVA

Vigència del contracte: 2 anys

Pròrroga: Si. 1 any.

Criteris de valoració de les ofertes:
Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte, per ordre decreixent
d'importància seran els següents:
1) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): 50 punts
a) Oferta econòmica més avantatjosa resultarà de l'aplicació: fins a 50 punts
Puntuació Econòmica= Oferta més econòmica*50/Oferta Presentada
2) CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): 50 punts
a) Indicar el tipus de professional que es farà càrrec de les proves licitades a l'annex1 indicant la qualificació i
capacitació professional. Es valorarà més el personal facultatiu respecte a la resta de personal tècnic del
laboratori: fins a 12 punts.
b) Descriure el sistema de comunicació dels canvis de metòdica, intervals de referència i unitats (que sigui per
connexió informàtica, que hi hagi control de quan ha estat llegit pel Laboratori Clínic, que s'informi de la font
d'origen dels intervals de referencia, …): Fins a 10 punts.
c) El sistema de conservació i disponibilitat de la informació i de les mostres trameses. Mesures de seguretat i
temps de custòdia (com a mínim 30 dies): fins a 10 punts.
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d) Ampliació de proves. Es valorarà la possibilitat d'ampliar, de forma informàtica, les proves sol·licitades a una
mostra el màxim de dies: Fins a 10 punts.
e) Informació clínica i valor seminalògic. Es valorarà que el catàleg de proves integrat al sistema informàtic
disposi d'informació clínica de les proves, interpretació de resultats i valors seminològic. Fins a 8 punts.

Garantia provisional: no es requereix

Garantia definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà recollir de 9 a 14 hores a les
dependències del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. El preu
de la documentació és de 10 euros. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la pàgina web
www.consorci.org

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del 19 de desembre de 2017, a
les dependències del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.

Obertura pública de les ofertes pels criteris susceptibles de judici de valor: A l'ampar de l'article 62 de les
Instruccions Internes de Contractació, no és preceptiva l'obertura pública de les ofertes tècniques del sobre B.

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L'obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de la Fundació Sant hospital de la Seu d'Urgell carrer Passeig Joan
Brudieu, 8 , La Seu d'Urgell (25700) , i serà publicat al Perfil del Contractant.

La Seu d'Urgell, 29 de novembre de 2017

Mateu Huguet
Gerent

(17.333.105)
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