
ANUNCIS DIVERSOS

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL

RESOLUCIÓ sobre licitació d’un procediment obert per a la instal·lació d’una caldera de biomassa, direcció
de la instal·lació, subministrament de matèria per energia i el seu manteniment per a la Fundació Sant
Hospital de la Seu d’Urgell.

Òrgan de contractació: Gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

 

Expedient: FSHSU 1/13

 

Objecte del Contracte: instal·lació d’una caldera de biomassa, direcció de la instal·lació, subministrament de
matèria per energia i el seu manteniment per a la Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell

 

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 : 537.786,95 euros sense IVA (650.722,21 euros IVA inclòs)

 

Import de licitació: 486.636,95 euros sense IVA ( 588.830,71 euros IVA inclòs)

- Execució de la instal·lació de la caldera: 384.336,95 € sense IVA (465.048 € IVA inclòs)

- Subministrament de matèria per energia i manteniment: 102.300 € sense IVA (123.783 € IVA inclòs)

 

Pressupost anual:

- 1er any: 435.486,95 euros sense IVA ( 526.939,21euros IVA inclòs), corresponent 384.336,95 euros sense
IVA a l’execució de la instal·lació de la caldera i 51.150 € sense IVA al subministrament de matèria per energia
i manteniment.

- 2on any: 51.150 € sense IVA al subministrament de matèria per energia i manteniment

Preu per kw/h: MÀXIM 0,0465 €

Classificació de les Empreses: No

Vigència del contracte: 2 anys

Possibilitat de pròrroga: Si, 1 any

Divisió per Lots: No

Número de Lots: No

 

Criteris de valoració de les ofertes:

1) Proposta econòmica: 76 punts.

a) Preu unitari per kwh: 38 punts
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Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la proporció
directa inversa que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica segons la següent
fórmula:

 

Px = y- y* (Ov - Ome) / Ome

 

On

Px= puntuació resultant del licitador

y= puntuació màxima de l’apartat

Ov= Oferta a valorar

Ome= Oferta més econòmica

 

b) Preu d’execució total del projecte: 38 punts

Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la proporció
directa inversa que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica segons la següent
fórmula:

 

Px = y- y* (Ov - Ome) / Ome

 

On

Px= puntuació resultant del licitador

y= puntuació màxima de l’apartat

Ov= Oferta a valorar

Ome= Oferta més econòmica

 

2) Temps de resposta davant d’una parada de la caldera: 24 punts.

Obtenint la màxima puntuació l’oferta amb la capacitat de resposta més ràpida i en proporció inversa es
puntuen la resta d’ofertes, segons la fórmula següent:

 

Px = Xp*y/A

 

On

Px= Puntuació resultant del licitador

A= Oferta de temps de resposta del licitador a valorar

Xp= Oferta que presenti un temps més curt de resposta

y= Puntuació màxima de l’apartat

 

S’entén com temps de resposta el temps necessari per tornar a posar en marxa la caldera.
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Garantia provisional: no es requereix

 

Garantia definitiva: 5% del import adjudicat

 

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. (previ
pagament de 5 € pels plecs i 10 € pel projecte executiu). També es podrà accedir a la documentació mitjançant
la pàgina web www.consorci.org

 

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 3 de setembre del 2013,
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: al no haver sobre de documentació
tècnica i criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor no es procedirà a la obertura pública d’aquest
sobre.

 

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L’obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili del Hospital Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell Passeig Joan
Brudieu, 8, 25700 La Seu d’Urgell, el dia 19 de setembre del 2013 a les 12 hores.

 

La Seu d'Urgell, 8 d'agost de 2013

 

Joan Altimiras Ruiz

Gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

 

(13.220.064)
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