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ANUNCIS DIVERSOS
FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL
RESOLUCIÓ sobre licitació del subministrament d'estella forestal per a caldera de biomassa per a la
Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell.
Òrgan de contractació: Gerent del Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell
Expedient: FSHSU 2/16
Objecte del Contracte: Subministrament d'estella forestal per a caldera de biomassa per 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: 134.750,00 euros sense IVA
Pressupost de licitació: 77.000 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): 100 punts
1) Valoració econòmica del preu del servei : 80 punts
Obtenint la màxima puntuació l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta d'ofertes econòmiques segons la
fórmula següent:

Px = (A/Xp)*y
On

Px Puntuació del licitador
A Oferta econòmica més baixa
Xp Oferta econòmica del licitador
y Puntuació máxima de l'apartat
2) Valoració de temps de resposta: 20 punts
Obtenint la màxima puntuació el temps de resposta més baix, entenent com a tal el temps des de que es
produeix una comanda d'estella fins que el camió descarrega la comanda en la sitja de Fundació Sant Hospital.
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Px = (A/Xp)*y
On

Px Puntuació del licitador
A Oferta temps més baixa
Xp Oferta temps del licitador
y Puntuació máxima de l'apartat

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 3 de gener 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 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) , el dia 23 de gener de 2017 a les 11:00 hores

La Seu d'Urgell, 14 de desembre de 2016

Mateu Huguet
Gerent

(16.349.087)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

