
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ARAN SALUT, SERVICIS ASSISTENCIAUS INTEGRATS, SL

ANUNCIO sobre la licitación de un contrato de servicios.

El gerent de la societat, òrgan de contractació delegat, per resolució de 21 d'agost de 2017, va aprovar
l'expedient de contractació i la convocatòria de la tramitació ordinària del procediment obert pel contracte de
subministrament que es detalla a continuació:

 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Aran Salut, servicis asssistenciaus integrats SL

b) Dependència que tramita l'expedient: Gerència

c) Número d'expedient: 2016ASSER03

 

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Servei de Realitazació de proves analítiques en un laboratori extern per a l'Espiatu
Val d'Aran, gestionat per Aran Salut

b) Lots: No procedeix

c) Lloc d'execució: Val d'Aran

d) Durada: 4 anys + 2 anys de prorroga

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada.

c) Mesa de contractació: sí

d) Criteri d'adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació que es
puntuaran de la següent forma:

- Criteris avaluables mitjançant fórmules; es valorarà fins un màxim de 100 punts. Aquest apartat es desglossa
en:

- Proposta econòmica: es valorarà amb un màxim de 80 punts

- Millores: es valorarà amb un màxim de 20 punts

 

4. Pressupost base de la licitació

a) Valor anual de la licitació: 101.202,47 €/any

b) IVA corresponent: exempt d'IVA.

c) Preu del contracte: 101.202,47 €
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5. Garanties

a) Garantia provisional: no se n'exigeix

b) Garantia definitiva: 5% de l'import del preu d'adjudicació.

 

6. Obtenció de documentació i informació

a) Documentació: a les oficines de la societat [C/ Espitau s/n, 25530 Vielha; telèfon 973/64.32.44] de 8 a 15h
ores de tots els dies laborals, excepte dissabtes, durant el termini de presentació de propostes
(contractacion@aransalut.com)

b) Perfil del Contractant: http://esalus.aransalut.net/econtrac/

c) Data límit d'obtenció de la documentació: fins tres (3) dies de la data de presentació de propostes

 

7. Requisits específics del licitador

- Solvència econòmica i financera de l'empresari: es considerarà que existeix si es compleixen els següents
requisits:

- Que el volum anual de negoci, referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres exercicis, sigui
superior a 150.000,00 €

- Que el fons fe maniobra de l'últim balanç dels comptes anuals sigui positiu.

Fons de maniobra= Actiu corrent- Passiu corrent

- Solvència tècnica o professional de l'empresari, que s'acreditarà a través dels mitjans següents:

- Relació dels contractes de serveis de laboratori extern efectuats durant els cinc (5) últims anys que inclogui
l'import, les dates i el destinatari

- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa durant els tres (3) últims anys, acompanyada de la
documentació justificativa corresponent. Amb un mínim de sis (6) facultatius i deu (10) tècnic de laboratori.

- Les titulacions professionals dels empresaris i del personal i en particular del personal responsable de la
execució del contracte.

 

8. Presentació de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: 9/10/2017

Aquesta data es correspon al quarantè (40è) dia natural posterior, a comptar del dia 31 d'agost de 2017, data
d'enviament d'aquest anunci al Diari Oficial de la Unió Europea i publicat al TED el 5 de setembre de 2017

b) Documentació a presentar: consultar el Plec de clàusules administratives particulars. La proposta econòmica
s'ajustarà al model inclòs al Plec de clàusules

c) Lloc de presentació: Registre d'Aran Salut, C/ Espitau s/n, 25530 Vielha

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: durant els tres (3) mesos
següents a l'obertura de les propostes

 

9. Obertura de les ofertes

a) Lloc: seu social d'Aran Salut [Çò de Saforcada s/n, 25530 Vielha]

b) Data: Prèvia convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors, el primer dia hàbil següent al de la
finalització del termini d'esmena de defectes, en acte públic, segons allò especificat a la clàusula tretzena del
Plec
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c) Hora: les 12 hores

 

10. Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim de 1.000,00 €

 

11. Altre Informació: s'estableix el dia 28 de setembre, ales 11:00 hores, en el domicili social de la societat, la
seu social Çò de Saforcada s/n, 25530 Vielha, per visitar les instalacions i plantejament de questions.

 

Vielha, 18 de setembre de 2017

 

Xavier Grau Mora

Gerent

 

(17.262.019)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ARAN SALUT, SERVICIS ASSISTENCIAUS INTEGRATS, SL

ANONCI sus era licitacion d'un contracte de servicis.

Eth gerent dera societat, organ de contractacion delegat, per resolucion de 21 d'agost de 2017, aprovèc er
expedient de contractacion atau coma era convocatòria dera tramitacion ordinària deth procediment dubèrt
entara contractacion deth servici que se detalhe ara seguida:

 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Aran Salut, servicis asssistenciaus integrats SL

b) Dependéncia que tramite er expedient: Geréncia

c) Numerò d'expedient: 2016ASSER03

 

2. Objècte deth contracte

a) Descripcion der objècte: Servici de Realizacion de pròves analitiques en un laboratòri extern entar Espitau
Val d'Aran, gestionat per Aran Salut

b) Lòts: Non procedís

c) Lòc d'execucion: Val d'Aran

d) Tèrme d'execucion: 4 ans + 2 ans prorròga

 

3. Tramitacion, procediment e forma d'adjudicacion

a) Tramitacion: ordinària

b) Procediment: dubèrt subjècte a regulacion armonizada

c) Mesa de contractacion: òc

d) Critèri d'adjudicacion: Aufèrta economica mès avantatjosa. Entara avaloracion des proposicions e era
determinacion dera aufèrta economicament mès avantatjosa s'atierà a diuèrsi critèris d'adjudicacion que se
puntuaràn dera següenta forma:

- Critèris avalorables mejançant formules: s'avalorarà enquia un maxim de 100 punts. Aguest apartat
s'estructure en:

- Prepausa economica: enquia un maxim de 80 punts

- Mielhores: enquia un maxim de 20 punts

 

4. Pressupòst basa dera licitacion

a) Valor anuau dera licitacion: 101.202,47 €/an

b) IVA corresponent: exempt d'IVA

c) Prètz deth contracte: 101.202,47 €/an (Tipe + IVA)
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5. Garanties

a) Garantia provisionau: non se n'exigís

b) Garantia definitiva: 5% der impòrt dera adjudicacion, IVA excludit

 

6. Obtencion de documentacion e informacion

a) Documentacion: enes oficines dera societat [C/ Espitau s/n, 25530 Vielha; telefon 973/64.32.44] de 8 a 15
ores de toti es dies obrants, exceptat dissabtes, pendent eth tèrme de presentacion de prepauses
(contractacion@aransalut.com)

b) Perfil deth Contractant: http://esalus.aransalut.net/econtrac/

c) Data limit d'obtencion dera documentacion: enquia 3 dies dera data de presentacion de prepauses

 

7. Requisits especifics deth licitador

- Solvéncia economica e financera der empresari: se considerarà qu'existís se se complissen es següents
requisits:

- Qu'eth volum anuau de negoci, referit ar an de major volum de negòci des darrèri tres exercicis, sigue
superior a 150.000,00 €

- Qu'eth Fons de Maniobra deth darrer balanç des compdes anuaus sigue positiu. Eth hons de maniòbra resulte
dera següenta operacion:

hons de maniòbra = Actiu corrent – Passiu corrent

- Solvéncia tecnica o professionau der empresari, que s'acreditarà a trauers des mejans següents:

- Relacion des contractes de servicis de laboratòri extern efectuadi enes cinc (5) darreri ans qu'inclogue er
impòrt, es dates e eth destinatari.

- Declaracion sus era plantilha mieja anuau dera empresa pendent es darrèri tres (3) ans, damb era
documentacion justicativa corresponenta, damb un minim de sis (6) facultatius e dètz (10) tecnics de
laboratòri

- Es titulacions professionaus der empresari e deth personau e en particular deth personau responsable dera
execucion deth contracte

 

8. Presentaciondes sollicituds de participacion

a) Data limit de presentacion: 09/10/2017

Aguesta data se correspon ath quarantau (40au) dia naturau posterior, a compdar deth dia 31 d'agost de 2017,
data d'enviament d'aguest anonci athDiari Oficiau dera Union Europèa e publicat en TED eth 5 de seteme de
2017

b) Documentacion a presentar: consultar eth Plec de clausules administratives particulares. Era prepausta
economica s'ajustarà ath modèu includit en annèxe 2 deth Plec de clausules

c) Lòc de presentacion: Registre d'Aran Salut, C/ Espitau s/n, 25530 Vielha

d) Tèrme pendent eth quau eth licitador serà obligat a mantier era sua aufèrta: pendent es tres (3) mesi
següents ara dubertura des proposicions

 

9. Dubertura des aufèrtes

a) Lòc: sedença sociau d'Aran Salut [Çò de Saforcada,s/n., 25530 Vielha]

b) Data: Prealabla convocatòria per correu electronic a toti es licitadors, eth prumèr dia obrant següent ath
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dera finalizacion deth tèrme d'emmenda de defèctes, en acte public, segontes aquerò especificat ena clausula
tretzau deth Plec

c) Ora: es 12 ores

 

10. Despenes d'anoncis: seràn a cargue der adjudicatari enquia un maxim de 1.000,00 €

 

11. Auti Informacion: s'establís eth dia 28 de seteme, tàs 11.00 ores, ena sedença dera societat, çò de
Saforcada s/n, 25530 de Vileha, entà visitar es installacions e plantejament demanes.

 

Vielha, 18 de seteme de 2017

 

Xavier Grau Mora

Gerent

 

(17.262.019)
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