
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SALUT

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. S-032/14).

--1 Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

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

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractacions de la Divisió de Recursos.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Unitat de Contractacions de la Divisió de Recursos.

2) Adreça: travessera de les Corts, 131-159. Edifici Olímpia.

3) Localitat i codi postal: Barcelona 08028.

4) Telèfon: 93 403 85 85.

5) Telefax: 93 403 89 29.

6) Correu electrònic: concursos@catsalut.cat

7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat

8) Data límit d'obtenció de la documentació i informació: 25 d’abril de 2014.

d) Número d'expedient: S-032/14.

--2 Objecte del contracte

a) Tipus: serveis.

b) Descripció:servei de disseny, desenvolupament i implantació del CMBD de consultes externes.

c) Divisió per lots i número de lots: no.

d) Lloc d’execució/lliurament: vegeu el plec de clàusules administratives particulars.

e) Termini d’execució/lliurament: 5 mesos.

f) Admissió de pròrroga: no.

g) Codi CPV: 48814000-7.

--3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats al plec de clàusules
administratives particulars i són els següents sobre una puntuació de 100 punts:

Criteris susceptibles de judici de valor (màxim 49 punts): solució proposada, 24 punts; metodologia i eines, 3
punts; planificació del projecte i descripció de les fases, 3 punts; model de relació i de gestió del projecte, 4
punts; mitjans professionals i tècnics, 10 punts; oferta de valor afegit, 5 punts.

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

https://contractaciopublica.gencat.cat/


Criteris avaluables automàticament (màxim 51 punts): oferta més econòmica, 51 punts.

--4 Valor estimat del contracte: 440.000,00 euros (IVA exclòs).

--5 Pressupost base de licitació:

a) Import net: 440.000,00 euros (IVA exclòs). Import total: 532.400,00 euros (IVA inclòs).

--6 Garanties exigides

Provisional: no s’exigeix.

Definitiva: 5 % de l’import adjudicat, sense IVA.

--7 Requisits específics del contractista

a)Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:

Classificació empresarial: grup V, subgrup 2, categoria, C.

--8 Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: 28 d’abril de 2014, fins a les 13 hores.

b) Modalitat de presentació: la que s'assenyala al plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Registre general del CatSalut.

2) Adreça: travessera de les Corts, 131-159. Edifici Olímpia.

3) Localitat i codi postal: Barcelona 08028.

4) Adreça electrònica: concursos@catsalut.cat

d) Admissió de variants: no.

e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

--9 Obertura de les ofertes

a) Descripció: la Mesa de Contractacions realitzarà, en acte públic, l’obertura de les proposicions que continguin
la documentació tècnica corresponent a criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor.

b) Adreça: a l’esmentada a l’apartat 1 d’aquest Anunci.

a) Data i hora: 8 de maig de 2014, a les 12 hores.

La data i hora de l’acte públic per a l’obertura de les proposicions que continguin la documentació corresponent
a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica es notificarà en el perfil del contractant.

--10 Despeses del publicitat

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

--11 Data de tramesa d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 17 de març de 2014.
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Barcelona, 17 de març de 2014

Josep Maria Padrosa i Macias

Director

(14.076.003)
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