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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
FUNDACIÓ PRIVADA DE LA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME
RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació de la concessió de l'explotació del servei d'odontologia
a les dependències de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme.
Òrgan de contractació: Director gerent de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme

Expedient: FPSCSdM 1/16

Objecte del Contracte: Concessió de l'explotació del servei d'odontologia a les dependències de la Fundació
Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Tramitació ordinària en 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. mitjançant el preu per a obtenir l'oferta
econòmicament més avantatjosa.

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)

Cànon mínim a abonar pel contractista: 160.000 euros/any sense IVA

Vigència del contracte: 4 anys

Possibilitat de pròrroga: Si. 2 anys

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:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (50 punts)
- Cànon (45 punts)

Es puntuarà en base a la fórmula següent:

Px = Xp/A *y
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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:
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)
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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)

4. PLA DE QUALITAT (10 punts)
4.1. Pla de qualitat de l'empresa en relació a la prestació d'aquest servei (10 punts)

Garantia provisional: no es requereix

Garantia definitiva: resta adjudicada.

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà descarregar mitjançant la pàgina web
https://contractaciopublica.gencat.cat, al perfil del contractant de la Fundació Privada Salut del Consorci
Sanitari del Maresme.

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14.00 hores del 6 de febrer de 2017, a les
dependències del Departament de Contractació Administrativa –Consorci de Salut i d'Atenció Social de
Catalunya) Av. Tibidabo, 21-08022-Barcelona

Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor):
L'obertura pública de propostes es realitzarà el dia 22 de febrer de 2017 a les 11:00 hores a les dependències
la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme Ctra. de Cirera,230 -08304 Mataró.

Mataró, 23 de desembre de 2016

Ramon Cunillera i Grañó
Director gerent de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme

(16.358.048)
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