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ANUNCIS DIVERSOS
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDÀ
RESOLUCIÓ sobre licitació d’un contracte per als serveis de restauració d'hostaleria, de neteja i rober i de
bugaderia dels centres gestionats per la Fundació Hospital de Puigcerdà, per encàrrec de la Fundació
Hospital de Puigcerdà.
Òrgan de contractació: Fundació Hospital de Puigcerdà.
Expedient: FPHP 1/14
Objecte del Contracte: Serveis de restauració de Hostaleria, de neteja i rober i de bugaderia dels centres
gestionats per la Fundació Hospital de Puigcerdà
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Criteris diferents al preu per a determinar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, per procediment obert i tràmit ordinari.
Pressupost de licitació: 1.627.066,54 euros sense IVA
Classificació de les Empreses: Si als lotas 1 i 2
- Lot 1: Grup M, Subgrup 6, Categoria C
- Lot 1: Grup U, Subgrup 1, Categoria B
Vigència del contracte: 2 anys Possibilitat de pròrroga: 2 any
S’accepten variants: NO
Divisió per lots: Si. 3 lots.
- Lot 1: Serveis de restauració de Hostaleria: Import de licitació: 953.256,06 euros sense IVA
- Lot 2: Serveis de neteja i rober: Import de licitació: 546.928,58 euros sense IVA
- Lot 3: Serveis de bugaderia: Import de licitació: 126.881,90 euros sense IVA
Criteris de valoració de les ofertes:
Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte són els criteris tècnics
i avaluables de forma automàtica que consten per cada lot en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Garantia provisional: No es requereix
Garantia definitiva: 5% de l’import adjudicat
Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es pot accedir mitjançant la pàgina web
http://www.consorci.org/
Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 7 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 (proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica): L’obertura
pública de propostes es realitzarà a les dependències del domicili de la Fundació Hospital de Puigcerdà, Plaça
Santa Maria, 1-2, 17520 - Puigcerdà, el dia 16 de gener del 2015 a les 12:00 hores.

Puigcerdà, 12 de desembre de 2014
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