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Dubtes i Respostes sobre l’ Expedient CSMS 4/14 de la licitació del Servei de 
manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics per a la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
 
 
1. Pregunta: 
 
A la pàgina 5 de 6 del Quadre de característiques a l’apartat de ma d’obra especialista es 
valora en 5 Punts i al desglossament hi ha puntuacions parcials que sumen en total 6 punts. 
Quin és el desglossament de les diferents franges? 
 
1. Resposta: 
 
Cadascuna en concret pot tenir un màxim de 1,5 però tot en global se valorarà com 5 punts. 
 
2. Pregunta: 

 
A la clàusula Setzena del Plec Administratiu es fa referència a una despesa màxima en 
publicitat de 1.500 € i al Quadre de característiques de 3.000€. Quin és l’import correcte?  

 
2. Resposta: 

 
La despesa màxima en publicitat és de 3.000 euros, tal com consta en el quadre de 
característiques així como a la clàusula vint-i-unena del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, dels quals correspon 1.500 euros a les despeses de publicació de la licitació 
(clàusula novena del Plec Administratiu) i 1.500 euros a les despeses de publicació de 
l'adjudicació (clàusula setzena del Plec Administratiu). 
 
3. Pregunta: 
 
En el document annex, a l’annex 2 Oferta econòmica, es fa referencia a un annex adjunt de 
proposició econòmic però s’acaba el document sense aquest annex adjunt. Ens el podrien 
facilitar?  
 
3. Resposta: 
 
No hi ha cap annex per a la proposició econòmica, és totalment lliure. Quan es fa referència a 
l"annex adjunt" es refereix a la proposta econòmica presentada pel licitador. 
 
 
4. Pregunta: 
 
A la pàgina 5 de 6 del Quadre de característiques a l’apartat de Coeficient de Gestió (GM) es 
parla d’uns valors màxims i mínims del GCM de 1,05 < CGM < 1,18 entenent que no aquest 
dos valors no inclosos; pel contrari al Plec de Clàusules tècniques (a la pàgina 20) si que 
s’inclouen aquets dos valors com a possibles. Quin es el criteri correcte? 
 
4. Resposta: 
 
El plec diu el valor del “CG “ estarà comprés entre CG = 1,05 i CG=1,18. Es descartaran les 
ofertes que no compleixin amb aquesta condició. Els dos valors són possibles. Es a dir que 
l’ofertant ha de millorar 1,18 que no pot ser 1,19 però pot ser 1,18. 
 


