
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SALUT

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

ANUNCI de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics (exp. RH/B12AD).

--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Servei Català de la Salut (CatSalut).

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Atenció Sanitària.

c) Número d'expedient: RH/B12AD.

 

--2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: contractació de la gestió de serveis de prestació de rehabilitació física i de logopèdia
en la modalitat ambulatòria i domiciliaria.

b) Lloc d’execució: Vallès Occidental.

c) Termini d'execució: des de la data de vigència del contracte fins al 31 de desembre de 2015.

d) Codi CPA: 85.14.1

 

--3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

--4 Preu del contracte

a) Import anual total: 1.435.330,00 euros (exempt d’IVA).

b) Valor estimat del contracte: 21.529.950,00 euros (exempt d’IVA).

c) Divisió en lots:

Lot B-12 A. 1.159.013,00 euros.

Lot B-12 B. 276.317,00 euros.

 

--5 Garanties

a) Provisional: no es requereix.

b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

 

--6 Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut).

b) Adreça: travessera de les Corts, 131-159, edifici Olímpia.
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c) Localitat i codi postal: Barcelona 08028.

d) Telèfon: 93.403.85.85.

e) Telefax: 93.403.89.25.

f) Adreça electrònica: concursos_sanitaris@catsalut.cat.

g) Pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat

h) Data límit d'obtenció de la documentació i informació: fins al 14è dia natural comptat des de l'endemà de la
data de publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

--7 Requisits específics dels contractistes

a) Dedicar-se a una activitat relacionada amb l’objecte del contracte.

b) Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o professional, en els termes que
figuren a l’apartat G del quadre de característiques.

 

--8 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: és de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la data de publicació
d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 13 hores de l'últim dia natural; si
aquest s'escau en dissabte, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil següent, fins a les 13 hores.

b) Documentació a presentar: la que assenyala el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Àrea d’Atenció Sanitària, a l’adreça esmentada a l’apartat 6 d’aquest Anunci.

d) Admissió de variants: no es preveu.

 

--9 Obertura de les ofertes

1. Acte públic de l’obertura de les proposicions que continguin la documentació tècnica corresponent a criteris
d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor. El realitzarà la Mesa de Contractació a l'adreça
esmentada a l'apartat 6 d'aquest Anunci.

a) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les proposicions. Si aquest
s'escau en dissabte, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

b) Hora: a les 9h30.

2. Acte públic de l’obertura de les proposicions que continguin documentació corresponent a criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica. El realitzarà la Mesa de Contractació a l’adreça esmentada a
l’apartat 6 d’aquest Anunci.

a) Data i hora: es notificarà en el perfil del contractant.

 

--10 Criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’apartat L del quadre de característiques i són
els següents sobre una puntuació de 100 punts:

a) Criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor:

Recursos humans, físics i organització del treball. Valoració fins a 29 punts.

Millora de qualitat. Valoració fins a 2 punts.

Avaluació. Valoració fins a 4 punts.

Ofertes addicionals en recursos físics i humans. Valoració fins a 6 punts.

Ofertes addicionals en la organització i el funcionament. Valoració fins a 5 punts.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6855 - 21.4.20152/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15106042-2015

https://contractaciopublica.gencat.cat/


Innovació. Noves Tecnologies. Valoració fins a 2 punts.

Objectius. Valoració fins a 1 punts.

b) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica:

Oferta econòmica. Valoració fins a 51 punts.

 

--11 Altres informacions

La resta d’informació s’especifica en el plec de clàusules administratives particulars.

 

--12 Despeses de l’Anunci

L'import d'aquest Anunci serà a càrrec dels adjudicataris.

 

--13 Portal informàtic o pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria o on es poden
obtenir els plecs: perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat.

 

Barcelona, 15 d’abril de 2015

 

Josep M. Padrosa i Macias

Director

 

(15.106.042)
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