QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
CP 2016-04 (pn)
OBRES REMODELACIÓ ÀREA ENDOSCÒPIES

A. Objecte
Descripció: Remodelació de la planta d’endoscòpies.
Lots: 1 lot (2 fases)
Codi CPA: 45.21.1.
Codi CPV: 45000000-7

B. Dades econòmiques
Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

B1. Determinació del preu: Preu tancat per unitat d’obra d’execució material
B2. Valor estimat del contracte: 82.125,27 € sense IVA
B3. Pressupost de licitació: 82.125,27 € sense IVA

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: segons pressupost aprovat pel Consell Rector en data
15 de gener de 2016.
C2. Expedient d’abast plurianual: no s’escau
Acord de Govern: -Distribució de les anualitats: --

D. Termini i lloc de lliurament, recepció i d’execució del contracte
Lloc de lliurament: Hospital Sant Camil, Ronda Sant Camil s/n - Sant Pere de Ribes
Termini de recepció de les propostes: abans del 17 de juny a les 15:00 hores
Termini d’inici de les obres: un màxim de 15 dies naturals a comptar des de la
data d’adjudicació definitiva
Termini d’execució de les obres: 8 setmanes dividides en 2 fases de 4 setmanes
cada una, des de la comprovació de l’acta de replanteig.
Possibilitat de pròrrogues i terminis: no

E. Variants o millores
Com a regla general no s’admetran variants ni millores de l’obra.
Tampoc s’admetran augments en les unitats contractades, excepte error en les
mesures del projecte d’obres.
Qualsevol modificació beneficiosa per a l’obra introduïda per l’empresa
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contractista anirà a càrrec seu i aquesta no tindrà més dret que l’abonament del
preu d’adjudicació final del contracte, en la modalitat i condicions establertes als
plecs.

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
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Forma de tramitació: Procediment negociat amb publicitat a la web del Consorci
Sanitari del Garraf.
Procediment d’adjudicació: un cop acreditat el compliment de les característiques
especificades al “Plec de Clàusules Tècniques”, es farà l’adjudicació segons els
criteris establerts a l’annex 3 del Plec de Clàusules Administratives
Tramitació electrònica: No

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.
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 de les principals obres o treballs realitzades en els últims tres anys
que inclogui l’import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
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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.
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H. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
Les empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar,
juntament amb la declaració responsable, el document on indiquin el nom de les
empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del
contracte.

I.

Garantia provisional

Per a aquesta contractació no s’estableix cap garantia provisional.

J.

Garantia definitiva

L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5% del total
adjudicat, exclòs IVA.
K. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució, si s’escauen, són les detallades a l’annex 6 del
Plec de Clàusules Administratives.

L. Subcontractació
Excepcionalment i en base a les raons tècniques assenyalades en l’expedient, el
contractista podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins un
màxim del 40 % de l’import d’adjudicació, segons l’article 227 del TRLCSP.
La subcontractació requerirà comunicació prèvia i consentiment per escrit per
part del CSG i es regularà per les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
Seran obligacions del contractista:
a) Obtindre un llibre de subcontractació habilitat abans de l’inici de l’obra on
es reflecteixin les subcontractacions realitzades.
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b) L’identificació de la persona física o jurídica subcontractada i els certificats
relatius a la mateixa, qui haurà d’acreditar mitjançant certificat específic
tributari que es troba al corrent de llurs obligacions tributaries.
c) Informar i vetllar pel compliment del pla de salut i seguretat al qual s’hi
haurà d’adherir el subcontractista.

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

d) Abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions, la
realització de les quals els hagin encomanat, en el termini màxim de
trenta dies naturals, computats des de la data d’aprovació pel contractista
principal de la factura emesa pel subcontractista.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació o el límit
màxim especial establert per a la subcontractació, s'imposarà una penalitat amb
subjecció al següent:
e) Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del
subcontracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi
que l’ incompliment és greu o molt greu, i en aquest cas podrà arribar fins
a un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en l’
incompliment podrà tindre's en compte per a valorar la gravetat.
f) Es farà efectiva per mitjà de deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista, o sobre la
garantía.

M. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus atès que la durada del contracte és inferior a
l’any.

N. Termini de garantia de les obres
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia
de les obres, dels defectes que pugin sorgir en la construcció, sense perjudici del
supòsits de força major establerts en l’article 231 del TRLCSP i també per vicis
ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix
l’article 236 del TRLCSP.
Atenent a la naturalesa de les obres, s’estableix un termini de garantia de les
obres de 2 anys.
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O. Programa de treball
L’empresa del contracte presentarà en el termini màxim de 30 dies comptats des
de la formalització del contracte, un programa de treball que inclourà les dades
que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.

P. Documentació a presentar
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La documentació es presentarà en dos únics sobres tancats i independents, i
signats pel licitador:

Sobre 1 – Documentació General
La documentació establerta a la disposició 11.5 del Plec de Clàusules
Administratives apartat B.

Sobre 2 – Documentació Tècnica
La documentació establerta a l’annex 3 del Plec de Clàusules Administratives.

A l’exterior de cada sobre s’hi farà constar:


Títol del Sobre



Número i nom de l’expedient del concurs



Nom del licitador



Domicili



Telèfon



Adreça de correu electrònic

A dins de cada sobre s’hi incorporà un índex amb el detall de la documentació que
s’hi incorpora.
Les ofertes es presentaran escrites amb impressió informàtica i no s’acceptarà cap
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
Q. Fase de negociació
Amb posterioritat a l’admissió o exclusió de les empreses licitadores i donant, si
s’escau, termini per esmenar defectes, l’òrgan de contractació procedirà a
l’obertura de la fase de negociació amb els candidats per tal d’adaptar les ofertes
rebudes a les necessitats de l’Entitat i identificar així, l’oferta més avantatjosa.
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La negociació s’articularà en dues fases:
En la primera fase, la Mesa de contractació procedirà a l’obertura de les ofertes,
fent una primera valoració d’aquestes. Deixarà constància en l’acta de la mesa,
notificant per correu electrònic als candidats la posició en que es troben amb les
puntuacions totals i parcials, o en el seu cas, si han resultats exclosos. Així mateix,
proporcionarà data per a l’obertura del tràmit de negociació.
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En una segona fase es duran a terme reunions per part dels tècnics del CSG amb
tots els licitadors que no hagin resultat exclosos i que vulguin participar, per tal de
concretar i consensuar els aspectes susceptibles de negociació (determinats a
l’Annex 5 del Plec de Clàusules Administratives).
Finalitzades totes les reunions, es facilitarà a les empreses licitadores el termini de
3 dies per a la presentació d’una segona oferta, fixant així les ofertes finals dels
licitadors després del tràmit de negociació.
La mesa procedirà a l’obertura d’aquesta segona oferta, determinant en el seu
cas, aquelles ofertes que queden excloses i efectuant una segona valoració
d’aquestes. La mesa podrà sol·licitar tots els informes tècnics que consideri
necessaris per a la valoració de les ofertes i emetrà i publicarà l’acta de proposta
d’adjudicatari provisional a l’Òrgan de contractació.

Aspectes subjectes a negociació

Preu
Termini d’execució de les obres
Franquícia sobre modificats imprevistos
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