
    

 

 

 
Núm. de l’expedient: IS 2/15 

 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
Subministrament del Mobiliari específic i general i altres equipaments i la seva instal.lació pel Nou 
Laboratori Regional de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià de l’IAS. 
Per Lots 
 
Codis : 
CPV:44.211.110-6;39.171.000-1;39.722.100-0;38.510.000-3;39.713.100-4;42.959.000-3; 
39.711.100-0: 37.414.200-5; 39.711.120-6; 39.711.124-4; 39.653.000-7; 38.000.000-5; 39.113.2100-
9; 39.120.000-9; 33.192.000-2; 33.192.000-2; 39.155.000-3; 39.143.121-6; 39.150.000-8 
CPA: 27.52.2; 26.51.61; 27.51.1; 27.51; 27.51.2; 25.99.12; 26.51.32; 30.92.2: 

 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Pressupost de licitació  606.000,00€ ( IVA exclòs); pvp iva 21%: 127.260€: pvp iva inclòs 
733.260,00€ 
 
B2. Valor estimat del contracte als efectes de determinació del procediment de contractació (art. 88 
TRLCSP):  
 

Import màxim de la contractació (sense IVA): 606.000,00€  
Previsió de possible ampliació de les quantitats adjudicades 
durant la vigència del contracte  

 

Valor estimat del contracte, sense pròrroga i sense iva 606.000,00€ 
 

 
C. Existència de crèdit 
 
Partides pressupostàries: 606.000,00€; Exercici 2016 
 
Codi Comptable: 213000 Codi Pressupostari: 620.0001 
 
Per Lots: 
 

Núm. Lot Descripció de l’equipament / material i € 

1 Cabines de seguretat biológica (2 uds.)  15.000,00 

2 

Congeladors verticals (2 uds.) Combis (4 uds.)  
Neveres de sobretaula (12 uds.)  
Neveres verticals (6 uds.) 48.500,00 

3 Microscopis (8 uds.) 54.000,00 

4 Centrífugues (5 uds.)52.000,00 

5 Estufes de cultiu (3 uds.) Estufes de cultiu amb Co2 (2 uds.)35.000,00 



    

 

 

6 Autoclau de vapor (1 ud.)10.500,00 

7 Rentavaixelles (1 ud.)10.500,00 

8 Mobiliari específic de laboratori 298.000,00 

9 Mobiliari auxiliar 42.500,00 

10 
Vitrines d’aspiració de gasos (3uds.) (Instal·lació extracció de 4 uds en 
total)40.000,00 

 
 
 
D. Termini de durada del contracte i condicions de lliurament: 
La vigència del contracte s’estableix des de l’acte de recepció del material posterior a la signatura 
del contracte i fins al complert subministrament i instal.lació de l’equipament, en perfectes condicions 
de funcionalitat.  
Al llarg dels primers 60 dies des de la comunicació oficial d’adjudicació, l’empresa adjudicatària 
instal.larà i posarà en marxa els equips. 
Garantia de l’equip: 1 any mínim, a partir de la posada en funcionament. 
 

 
E. Variants. 
 
No s’admeten 
 
F. Tramitació de l’expedient: 
Procediment OBERT a l’empara de l’article 157 i ss TRLCSP. Tramitació anticipada. Sense reducció 
de terminis. Harmonitzat (article 15 TRLCSP) 

 
 
G. Mitjans d’acreditació de la solvència:  
 
L’acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per a participar en la 
licitació s’acreditarà mitjançant  la presentació dels següents documents: 
 
Solvència econòmica i financera (art. 75TRLCSP): 
 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant 1 de les 3 opcions següents: 
 
-Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals. 
 
-Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els empresaris  
o obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els 
llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 
 
-Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats  
orresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data 
de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest volum 
de negocis. 
 
Solvència tècnica (art. 77 TRLCSP): 
 



    

 

 

- relació dels principals subministraments de la mateixa família que els productes oferts, realitzats 
durant els darrers 3 anys, indicant import, dates i destinació pública o privada, acompanyada dels 
corresponents certificats emesos per les entitats o empreses destinatàries dels subministraments. 
 

 
H. Altra documentació a presentar pels licitadors: 
D’acord amb el que s’indica en el plec de prescripcions tècniques (Epígraf 3.3) i que acrediti el 
compliment dels criteris d’adjudicació addicionals que fa referència el Plec de Clàusules 
administratives. 

 
 
I. Òrgan de Contractació 
Consell d’Administració de l’IAS. 

 
J. Criteris de Valoració de les ofertes: 
 
Els que venen relacionats en el Plec de Prescripcions tècniques. 

 
 
K. Garantia definitiva: Import  

5% de l’import d’adjudicació del contracte. 
 
 
L. Import màxim de des despeses derivades(anuncis): 1.500€ 

 
 
M. Mesa de Contractació 

President: Gerent de l’IAS: Sr.Joaquim Casanovas Lax o, en el seu defecte, l’Adjunt a 
Gerència: Sr.Xavier Saballs Bruell. 
Vocals: Sr.Josep Sánchez Luque (Direcció de Serveis Generals de l’IAS) 
 Sr.Daniel Rodríguez Gómez (adscrit a la Direcció de Serveis Generals de l’IAS) 
 Un representant de la Intervenció Territorial de Girona. 
 Sra.M.Jesús Costa Serra (Responsable de Contractació Administrativa pública de 
l’IAS i membre de l’assessoria jurídica). 
 
Secretària de la Mesa: Sra.Conchita López Sánchez (administrativa de la Oficina de 
Contractació Administrativa pública de l’IAS). 

 
 

N. Responsable del contracte 
Josep Sánchez Luque. 
 
 

O. Visita técnica obligatòria 
Si, pel cas del Lot 8: Es preveu per tot dia 16/12/2015. 
 

Obsevacions: 
 
Validació de les escriptures de poders: En relació a allò previst a la clàusula en el plec de clàusules 
administratives particulars, i per tal de portar a terme la validació de les escriptures de poders, els 
licitadors s’hauran de posar en contacte amb la Divisió d’Assessoria Jurídica del CatSalut i concertar 
cita prèvia amb el tècnic competent, la qual serà com a màxim el dia abans a la finalització del 
termini de presentació de les ofertes, aportant l’original de l’escriptura de poders i original o còpia 
compulsada del DNI de l’apoderat. 
 
Compulsa de documents: Si els licitadors volen compulsar la documentació que aporten en la 
proposta, hauran de dirigir-se telefònicament a l’OFICINA DE CONTRACTACIÓ DE L’IAS : 972 18 



    

 

 

25 09 (lletrat de l’àrea jurídica) o 972 18 90 41(administrativa de l’Oficina de contractació) i demanar 
dia i hora per fer la compulsa, aportant original i fotocòpia de la documentació en qüestió. 


