QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
CP 2016-06 (po)

SUBMINISTRAMENT D’UN ECÒGRAF DE GAMMA ALTA

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

A. OBJECTE
A.1. Descripció: Constitueix l’objecte del contracte, al qual aquest Plec fa referència, la
contractació del subministrament d’un ecògraf de gamma alta per al Servei de Diagnòstic per
la Imatge de l’Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes del Consorci Sanitari del
Garraf, en endavant CSG.
A.2. Lots: A tenor de l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el CSG
acorda no dividir en lots el present contracte pels motius enunciats a l’informe de justificació
de lot únic, de data 30 de juny de 2016, el qual es part integrant del present expedient.
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A.3. Codi CPV: 33100000 – Equipament Mèdic

B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu: Aquest s’ha establert en base al preu de mercat actual per a
l’adquisició del subministrament de referència.
B.2. Valor estimat del contracte: 80.000€, sense IVA.
B.3. Pressupost de licitació: 80.000€, sense IVA.

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Partida Pressupostària: segons pressupost aprovat pel Consell Rector en data 15 de gener de
2016 i publicat Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) en data 12 de maig de 2016.

D. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicatari disposarà d’un màxim de dos mesos des de l’adjudicació definitiva per a lliurar el
subministrament.

E. VARIANTS O MILLORES
Com a regla general no s’admetran variants o millores.
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà modificar el contracte celebrat per raons d’interès
públic degudes a necessitats noves o causes imprevistes, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats als arts. 156, 211 y 219 i següents del TRLCAP, sens perjudici dels
mètodes de valoració, indemnitzacions i obligacions de pagament que fossin procedents per a
l’Administració.

F. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ
Procediment obert i tramitació ordinària.
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G. SOLVÈNCIA
Solvència Econòmica
La solvència econòmica s’acreditarà mitjançant un o varis dels següents mitjans:
a) Tractant-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o extracte
d’aquests corresponents als tres últims exercicis en el supòsit que la publicació
d’aquests sigui obligatòria als Estats on aquelles es trobin establertes. En el cas
d’empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar
com a mitjà alternatiu d’acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
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b) Declaració relativa a la xifra de negocis global i dels treballs realitzats per l’empresa en
el curs dels tres últims exercicis, disponibles en funció de la data de creació o de l’inici
de les activitats de l’empresa, en la mesura en què es disposi de les referències de dit
volum de negoci.
c) Declaracions apropiades d’institucions financeres o en el seu cas justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
Si per raons justificades una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevulla altra documentació
considerada com suficient per l’òrgan de contractació.

Solvència tècnica o professional s’acreditarà per tots els mitjans següents:
a) Declaració del representant de l’empresa licitadora en la qual s’indiqui la relació dels
principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui l’import,
dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
b) Declaració indicant el personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades, o no a
l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control
de qualitat.
c) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari podrà aplicar a
l’executar el contracte.

H. GARANTIA PROVISIONAL
Està dispensada.

I.

GARANTIA DEFINITIVA

L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5% del total adjudicat, IVA exclòs.

J.

SUBCONTRACTACIÓ

L’empresa contractista no podrà concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte del contracte, d’acord amb l’article 227.1 del TRLCSP.
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K. REVISIÓ DE PREUS
No es contempla cap revisió de preus

L. TERMINI DE GARANTIA
Garantia de l’ecògraf: el licitador haurà d’oferir una garantia del subministrament d’un mínim
de 24 mesos inclosa mà d’obra, desplaçaments i material d’instal·lació.

M. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc: Hospital Sant Camil, Ronda Sant Camil s/n, Sant Pere de Ribes – Barcelona
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Data: 30 de setembre de 2016
Horari: abans de les 14:00 hores

N. OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2
Obertura Sobre 2
Lloc: Hospital Sant Camil, Ronda Sant Camil s/n, Sant Pere de Ribes – Barcelona
Data: 19 d’octubre de 2016
Horari: a les 9:30 hores

O. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Sobre 1 – Document Únic de Contractació segons el punt 14.1. del Plec de Clàusules
Administratives.
D’acord amb el punt 14.1.A i 14.1.9, el licitador té la possibilitat de presentar en el Sobre 1
exclusivament la Declaració responsable de l’article 146.4 TRLCSP (annex 5 del Plec de
Clàusules Administratives) d’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP. Tanmateix, la Mesa de
Contractació es reserva el dret de sol·licitar la citada documentació en qualsevol moment del
procediment del concurs.
En cas que resulti adjudicatari de la licitació, haurà de presentar tota la documentació
administrativa establerta al punt 14.1. del Plec de Clàusules Administratives.
Sobre 2 – Documentació Objectiva
El contingut del “Sobre 2 – Documentació Objectiva”, ha de contenir:
•
•
•
•

Document amb les especificacions tècniques de l’aparell (product data).
Oferta econòmica segons l’Annex 2 del Plec de Clàusules Administratives.
Full de Característiques Tècniques Mínimes complimentat
Full de Puntuació complimentat.

La puntuació de l’oferta econòmica es farà tal com s’especifica en el següent punt.
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P. PUNTUACIÓ
Totes les dades que es demanen tindran el suport documental original del fabricant, per a llur
valoració.
Documentació Objectiva:
Oferta tècnica: un màxim de 45 punts.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PUNTUABLES

Punts

Mètode de Puntuació

Fusió d'imatge RM/TC amb ecografia per a l'aplicació de biopsia amb guia de biopsia

10

sí/no

Possibilitat d'exploracions d'elastografia qualitativa i quantitativa en mama, fetge, tiroide i
pròstata.

10

sí/no

Profunditat de treball superior a 55 cm

9

sí/no

Imatge dual en temps real en modus B i Doppler Color, amb representació en pantalla tan
horitzontal com vertical

5

sí/no

2 discs durs de memòria interna en el sistema

3

sí/no

Doppler de banda ample direccional en CDI i Power Color

7

sí/no

Disposar del certificat SA8000

1

sí/no

Oferta econòmica: un màxim de 55 punts. Obtenint la màxima puntuació l’oferta més
econòmica i puntuant-se la resta d’ofertes econòmiques segons la formula següent:

Px = (A/Xp) *y
On:
Px Puntuació del licitador
A Oferta econòmica més baixa
Xp Oferta Econòmica del licitador
y Puntuació màxima
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