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  Quadre de característiques específiques
  

1 Entitat adjudicadora  

 

a) Organisme: Consorci Mar Parc Salut de Barcelona 

b)  NIF: S0800471E 

c)  Òrgan de contractació: Gerent del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona 

d)  Responsable del contracte: Elisabet Izquierdo Asensio 

e)  Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció Econòmica i Financera del 

Consorci Mar Parc Salut de Barcelona 

f)  Centre de destinatari: Hospital del Mar 

g)  Número d’expedient: 273/2016-CSC-SU-PORH 

 

2 Objecte del contracte 

 
Descripció de l’objecte: Subministrament i muntatge de mobiliari clínic especialitzat pel Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona 

a) CPV: 39100000-3 CPA: 31 

b) Divisió per lots:  SI   x     NO  

c) Número de Lots: 3 

d) Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer :   SI   X          NO 

e) Les propostes es poden presentar a diferents lots :   SI   X          NO  

f) Els licitadors podran ser adjudicataris de més d’un lot: SI   X       NO 
 

3 Pressupost del contracte  

 

a) Valor estimat del contracte: 620.659,08 € sense IVA (75.817,49 € IVA inclòs) 
b) Import licitació: 539.703,55 € sense IVA (653.041,30 € IVA inclòs) 

c) Import dels diferents lots: 

 

LOT 01  
LLE - LLITERES 
ESPECIALITZADES 

  312.714,9 € sense IVA 

  
   

  

CODEQ EQUIPAMENT 

Preu 
unitari 
sense 

IVA 

Q 
 Import 

sense IVA  

MC176 
LLITERA MÒBIL RADIOTRANSPARENT 
PT/AT 5R 76 7.6 - [MC176] 4.789,3 € 

2 
              

9.578,5 €  

MC177 
LLITERA MÒBIL D'ALÇADA VARIABLE BOX 
5R 76 14.0 - [MC177] 3.219,0 € 

53 
           

170.607,4 €  

MC178 
LLITERA MÒBIL D'ALÇADA VARIABLE BOX 
5R 76 13.0-MAE - [MC178] 4.004,1 € 

12 
            

48.049,6 €  

MC179 
LLITERA MÒBIL D'ALÇADA VARIABLE CONS 
5R 66 10.0 - [MC179] 3.219,0 € 

6 
            

19.314,0 €  

MC180 
LLITERA MÒBIL ELÈCTRICA AÏLLATS 5R 76 
14.0-MPE - [MC180] 7.066,1 € 

3 
            

21.198,3 €  

MC181 
LLITERA ELÈCTRICA MOTORITZADA 
OBESOS 5R 76 14.0-MPE - [MC181] 9.421,5 € 

2 
            

18.843,0 €  

MC182 
LLITERA GINECOLÒGICA CONVERTIBLE 
ALÇADA VARIABLE - [MC182] 6.281,0 € 

4 
            

25.124,0 €  
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LOT 02 
BCR - BUTAQUES I CADIRES 
RODES 

  105.695,3 € sense IVA 

  
   

  

CODEQ EQUIPAMENT 

Preu 
unitari 
sense 

IVA 

Q 
 Import 

sense IVA  

AP041 
BUTACA ABATIBLE AMB REPOSAPEUS 
ELÈCTRICA GRAN - [AP041] 

2.050,0 € 45 92.250,0 € 

AP048 CADIRA DE RODES PER A NENS - [AP048] 233,6 € 4 934,5 € 

AP049 
CADIRA DE RODES PLEGABLE ADULTS , 
AMPLA 45 CM - [AP049] 

280,4 € 2 560,7 € 

AP050 
CADIRA DE RODES NO PLEGABLE, AMPLA 
50 CM AMB PORTASERUMS - [AP050] 

700,0 € 16 11.200,0 € 

MC356 
BUTACA D'ACOMPANYANT FIXA 
RECLINABLE   - [MC356] 

750,0 € 1 750,0 € 

     LOT 03 LTE - LLITS ESPECIALITZADES   121.293,4 € sense IVA 

  
   

  

CODEQ EQUIPAMENT 

Preu 
unitari 
sense 

IVA 

Q 
 Import 

sense IVA  

MC173 
LLIT ELECTRIC PER A PACIENT DE LLARGA 
ESTADA - [MC173] 

1.962,81 
€ 

19 37.293,4 € 

MC172 
LLIT CLÍNIC CONVERTIBLE A PARTS - 
[MC172] 

14.000,00 
€ 

6 84.000,0 € 

 

d)   Import modificació: 80.955,53 euros sense IVA ( 97.956,19 euros IVA inclòs) 

e)   Partida IVA anual: 21 %  

f)    Anualitat: 2016-2017  

L’eficàcia del contracte en relació a la despesa dels exercicis resta condicionada a l’aprovació del 

pressupost dels referits exercicis. 

g)   Aplicació pressupostària: 640.0001 
 

4 Règim de modificació del contracte 

 

Es preveu un 15% de possible modificacions, les quals es podran portar a terme en el cas que les 

necessitats del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona ho requereixi, i en especial en els casos que es 

detecti que hi ha necessitats superiors o inferiors en l’adquisició de mobiliari.  

 

5 S’accepten variants 

a)   SI         NO X 
 
 

6. Acceptació d’ofertes conjuntes 

a) SI NO X 
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Nota: Si els licitadors presenten ofertes conjuntes, hauran d’especificar obligatòriament l’import dels 

diferents lots als quals licitin. La quantia que no es podrà superar en cas d’ofertes conjuntes, és l’import 

corresponent a la suma total de cada un dels lots individuals licitats. 

 

Nota: Si els licitadors presenten ofertes conjuntes, hauran d’especificar obligatòriament l’import 
dels diferents lots als quals licitin i cap d’ells podrà superar el respectiu preu de licitació. En aquest 

cas, el licitador presentarà la seva oferta principal pels lots individuals i una segona oferta que seria la 
conjunta en cas que la seva voluntat sigui d’aplicar un descompte en cas de ser adjudicatària de tots 
ells. 

 

 

7. Acceptació de mostres. 

 

a) A la fase de presentació d’ofertes: SI      NO    (Juntament amb la documentació que es presenti –

sobres A  i C-)  

b) A la fase d’adjudicació: SI  X   (Només quan l’òrgan de contractació ho sol·liciti expressament)  

 

 

8. Solvència de les empreses  

 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant 

l’aportació dels documents següents: 

 

Solvència econòmica i financera i tècnica 

 
- Solvència econòmica i financera:  

 El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys 
conclosos ha de ser d’almenys el valor anual mig del contracte. 
 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model normalitzat del 
Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats per aquest Registre. 

 
- Solvència tècnica: 

 Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució 

dels darrers cinc anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa 

que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor estimat del 

contracte. 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels 
subministraments realitzats per l’interessat en el curs dels darrers cinc anys, 
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, 
especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris 
públics, els subministraments realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit 
o visat per l’òrgan competent. En el cas  de destinataris privats, els subministraments 
realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu 
defecte, mitjançant declaració del licitador. Els certificats de bona execució emesos per 
destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de 
contractació.  
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Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l’objecte 
del contracte es verificarà la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius 
codis CPV, d’acord amb la informació que haurà d’aportar el licitador segons el model G. 

 
 

 
- La solvència d’empreses estrangeres s’haurà d’acreditar pel següents mitjans: 

 La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat 
Europea s’acreditarà segons s’especifica a l’art. 9 del Reglament de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

 
 La capacitat d’obrar de les restants empreses estrangeres s’acreditarà segons determina 

l’art. 10 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
 Les persones físiques o jurídiques pertanyents a Estats no integrats a la Comunitat 

Europea i no signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial 
del Comerç, hauran de presentar, a més a més, un informe de la representació 
diplomàtica espanyola al seu Estat que acrediti que l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet també la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració, de manera substancialment anàloga. 

 
 

- Empreses inscrites en el Registre de Licitadors del Consorci de Salut i d’Atenció Social 

de Catalunya, en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado:  

En el cas que l'empresa estigui inscrita en el Registre de Licitadors del Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya o be en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya O ROLECE, el fet d'aportar la còpia del certificat d'inscripció substituirà els 
documents  requerits en els punts 6, 7 i 8 del sobre de documentació personal. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya O 
ROLECE, les empreses inscrites en aquest Registre no han d'aportar els documents i les 
dades que hi figuren. L'òrgan de contractació consultarà d'ofici, en la fase procedimental 
que correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el 
procediment d'adjudicació en curs. Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar 
materialment la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d'obrar i la 
representació; la classificació empresarial; l'alta en l'Impost d'activitats econòmiques, i el 
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d'exempció; la declaració segons la 
qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar 
que estableix l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i no s'ha 
donat de baixa en la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques i, especialment, segons 
la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i com de les 
relatives a la Seguretat Social; les dades i els documents d'acreditació de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment 
d'adjudicació que figurin en l'esmentat Registre. S’haurà d’aportar declaració responsable 
conforme les dades del Registre són vigents. 

 

 

- Integració de la solvència amb mitjans externs: 

En compliment del què disposa l’article 63 del TRLCSP, els licitadors poden acreditar la 
solvència exigida basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de 
la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que, per a 
l’execució del contracte, disposen efectivament d’aquells mitjans. 
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9. Obtenció de documentació 

 

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

b) En paper, sol·licitant-la al Servei Agregat de Contractacions Administratives (SACAC): (previ 

pagament de 10,00 € pel Plec de Clàusules Administratives i el present quadre de característiques 

específiques) 

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya 

Domicili: Av. Tibidabo, 21 

Localitat i codi postal: Barcelona, 08022 

Telèfon: 93 253 18 22   
 

10. Documentació a presentar 

 
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 
Tècniques i al present quadre de característiques específiques. 

 
Número de sobres a presentar: 3 

 

11. Vigència del contracte 

  
a)    Període: Inferior a 1 any   
b)    Possibilitat de pròrroga: -- 
c)    Termini de pròrroga: -- 
 

12. Condicions de participació – Requisits per a licitar 

 
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
 

13. Forma d’adjudicació 

 
a)   Tramitació: ordinària 
b)   Procediment:  obert. Procediment  harmonitzat  
c)   Forma: Criteris diferents al preu per a determinar l’oferta econòmicament mes avantatjosa 
 

14. Garanties 

 
a)   Provisional: resta dispensada 
b)   Definitiva:  L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total adjudicat, 
exclòs IVA 
 
 

15. Presentació d’ofertes 

 
a)   Període: abans de les 14:00 Hores del dia 7 de novembre de 2016 

b)   Lloc de presentació:  

 Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya 

Domicili: Av. Tibidabo, 21 

Localitat i codi postal: Barcelona, 08022 

Telèfon: 93 253 18 22  Fax 93 211 14 28 

 

16. Publicitat 

Son a càrrec de l’adjudicatari amb un màxim de 3.000 euros 
 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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17. Mesa de Contractació 

 

President: Sr. Aureli Rubio Alcolea, Director de Serveis de Suport del Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona o persona en qui delegui. 

Secretari:Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l’Assessoria Jurídica del  Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona o persona en qui delegui. 

Vocal: Sra. Elisabet Izquierdo Asensio, Directoria de Teconologia i Serveis del Consorci Mar Parc de 

Salut de Barcelona o persona en qui delegui. 

Vocal: Sra. Esther Peláez de Miguel, Directora Econòmica i Finances del Consorci Mar Parc de Salut 

de Barcelona, en funcions d’Òrgan de Control Econòmic i Financer Intern   o persona en qui delegui. 

Vocal: Sra. Paula Hors Comadira, Assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions del Consorci 

de Salut i d’atenció Social de Catalunya o persona en qui delegui.  

Vocal: Sr. Carlos Domínguez, Coordinador Tècnic de Producte del Consorci de Salut i d’Atenció Social 

de Catalunya o persona en qui delegui 
 

 
 

18. Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de 

judici de valor) 

 
a)   Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
b)   Domicili:  Passeig Marítim, 25-29 
c)   Localitat i codi postal: 08003 Barcelona 
d)   Data i hora: 18 de novembre de 2016 a les 10:00 hores 
 
 

19. Obertura pública de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma 

automàtica)  

 
a)   Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
b)   Domicili: Passeig Marítim, 25-29 
c)   Localitat i codi postal: 08003 Barcelona 
d)   Data i hora: es publicarà al perfil del contractant dins de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya. (http/contractaciopublica.gencat.cat) 
 
 

20. Criteris d’adjudicació 

 

A) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): 60 punts per 

cada LOT 

  

Els criteris objectius dels diferents LOTS es troben a l’annex  “criteris de valoració”  que s’adjunta en el 

present expedient.  

 

B) CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): 40 punts per 

LOT 

 

Els criteris subjectius dels diferents LOTS es troben a l’annex  “criteris de valoració”  que s’adjunta en el 

present expedient.  

 
 

21. Termini mínim de garantia  

a)   SI X NO 
b)   Termini:  El que s’indica en el plec de prescripcions tècniques. 
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22. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

a)   SI X NO 
b)  Són les següents:  les que s’indiquen a la clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives 
particulars. 

 

23. Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil 

a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil:  SI      NO X 

b) Import: ------  

 

24. Forma de pagament del preu 

La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

25. Revisió de preus  

SI hi ha revisió de preus  

NO hi ha revisió de preus X 

 

26. Obligacions contractuals essencials  

a) SI X 

b) Les que consten en la clàusula trenta-quatrena del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

27. Sancions i Penalitats 

a) SI X       NO 

b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de 

prescripcions tècniques 

 

28. Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència 

L’execució del contracte impliqui el contacte habitual amb menors: SI NO X 

 

29. Per més informació o aclariments 

Consultes Tècniques: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya: cdominguezg@consorci.org  
Consultes Administratives: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya: dparra@consorci.org 
 

mailto:cdominguezg@consorci.org
mailto:dparra@consorci.org

