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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
RESOLUCIÓ sobre licitació d'un contracte per al subministrament de material d’incontinència.
Òrgan de contractació: Gerent del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Expedient: CSSVP 1/16

Objecte del Contracte: Subministrament de material d'incontinència pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Criteris diferents al preu per a determinar l'oferta
econòmicament més avantatjosa, per procediment obert i tràmit ordinari.
Valor estimat del contracte: 147.149 euros sense IVA

Pressupost de licitació: 71.780,00 euros sense IVA
Vigència del contracte: 2 anys
Possibilitat de pròrroga: Si. 2 anys

Criteris de valoració de les ofertes:
Es valoraran les ofertes definitives presentades pels licitadors en base als següents criteris de valoració:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins a 45 punts, que es desglossen de la següent manera:

- Oferta econòmica: Es valorarà com a màxim fins a 37 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la fórmula
següent
x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant
y= puntuació màxima de l'apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa
- Comanda mínima: Es valorà com a màxim a 3 punts
Obtenint la màxim puntuació l'oferta que no obligui a fer una comanda mínima (4 punts), fins a 50 euros 2,5
punts, de 51 a 100 euros 1 punt i a partir de 101 euros 0 punts
- Termini de lliurament: Es valorà com a màxim a 3 punts
Obtenint la màxim puntuació l'oferta que estableixi un termini de lliurament igual o inferior a 24 hores (3
punts), igual o inferior a 48hores 1,5 punts, igual o inferior a 72 hores 1 punt i més de 72 hores 0 punts
- Unitat mínima de compra: Es valorà com a màxim a 2 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta que especifiqui la unitat mínima de venda més baixa i puntuant-se
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la resta en aplicació de la fórmula següent:
x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant
y= puntuació màxima de l'apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa
* Per tal de valorar aquest criteri a l'oferta presentada s'haurà d'especificar en unitats, en el cas que no
s'especifiqui per unitats es puntuarà amb 0 punts

CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR, fins a 55 punts, que es desglossa de la següent manera:
Sobre la mostra aportada, s'analitzarà:
Absorbents anatòmics elàstics
- Qualitat de l'absorció: 12 punts
- Concordança entre l'absorció real i l'absorció indicada a l'oferta del licitador: 6 punts
- Repartiment homogeni del líquid en la cel·lulosa del bolquer: 6 punts
- Que tingui doble nucli: 4 punts
- Que tingui capa de adquisició: 4 punts
- Transpirabilitat: 5 punts
- Adaptació: 6 punts
- Estat de la pell del pacient: 3 punts
- Absència de dermatitis/irritacions de la pell: 3 punts
- Absència de fuites: 5 punts
- Inhibició d'olors: 3 punts
- Indicador saturació: 2 punts
- Quantitat de canvis a la nit: 2 punts
- Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte fins a 6 punts dels quals:
- Presentació del producte (tipus embalatge, dimensions, tipus apertura (fins a 2 punts)
- Fàcil visualització de mides, capacitat aborció (fins a 4 punt)

Garantia provisional: No es requereix
Garantia definitiva: 5% de l'import d'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 dia 23 de desembre de 2016,
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: L'obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències del domicili del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, Avinguda.
Garraf, 3 08720 Vilafranca del Penedès, el dia 10 de gener de 2017 a les 11:00 hores.
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Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L'obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències del domicili del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, Avinguda.
Garraf, 3 08720 Vilafranca del Penedès, a I'hora i data que es publicarà al perfil del contractant.

Vilafranca del Penedès, 2 de desembre de 2016

Elisabeth Rutllant
Gerent

(16.337.036)
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