
Divendres, 12 de desembre de 2014

ALTRES ENTITATS

Badalona Serveis Assistencials, S.A.

RESOLUCIÓ  de  Badalona  Serveis  Assistencials,  SA  per  la  licitació  d'un  procediment  obert  del  servei  d'ajuda  
domiciliària als usuaris dels Serveis Socials Municipals de Badalona

Òrgan de contractació: Gerent de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

Expedient: BSA 5/14.

Objecte del Contracte: Servei d'ajuda domiciliària als usuaris dels Serveis Socials Municipals de Badalona.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Criteris diferents al preu per a determinar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, per procediment obert i tràmit ordinari.

Valor estimat del contracte: 12.581.361,60 EUR sense IVA.

Pressupost de licitació: 5.242.234,00 EUR sense IVA.

Classificació de les Empreses: No.

Vigència del contracte: 2 anys.

Possibilitat de pròrroga: Si, 2 anys.

Criteris de valoració de les ofertes:

Criteris avaluables segons judici de valor (fins 40 punts):

Provisió de serveis municipals d'ajuda a domicili: 2 punts.
Personal: 5 punts.
Proposta d'organització del servei: 15 punts.
Pla de qualitat i de millora continua: 10 punts.
Control presencial del personal mitjançant l'ús de tecnologia que proporcioni la informació en temps real: 4 punts.
Altres millores: 4 punts.

Criteris avaluables de forma automàtica (fins 60 punts):

Millora del preu unitari hora màxim de licitació jornada laborable: 58 punts.
Millora del preu unitari hora màxim de licitació jornada festiva: 2 punts.

Garantia provisional: no es requereix.

Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà recollir de 9 a 14 hores a les dependències 
del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. El preu de la documentació és 
de 10 EUR. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la pàgina web  http://www.consorci.org/accessos-
directes/servei-de-licitacions/perfil-del-contractant/

Presentació de les ofertes:  Les ofertes es podran presentar  fins a les 14 hores del  dia 2 de gener del 2015, a les 
dependències del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.

Obertura pública de les ofertes pels criteris susceptibles de judici de valor: L'obertura pública de propostes es realitzarà 
a les dependències  de la  domicili  de  Badalona Serveis  Assistencials,  S.A., Plaza Pau Casals,1 Torre.,  s/n  08911 
Badalona, el dia 19 de gener del 2015 a les 11:00 hores.

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: Es publicarà al perfil del contractant.

Badalona, 4 de desembre de 2014
El gerent, Josep Ramón Llopart

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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