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Concursos i anuncis

GRUP DE SERVEIS SANITARIS SANT ROC

RESOLUCIÓ
del Grup de Serveis Sanitaris Sant Roc, sobre licitació d’un contracte de submi-
nistrament.

Resolució del Pius Hospital de Valls sobre la licitació d’un contracte de submi-
nistrament per una Taula de Quiròfan.

Òrgan de contractació: President del Grup de Serveis Sanitaris San Roc

Expedient: GSSSSR 6/2010

Objecte del Contracte: Subministrament d’una Taula de Quiròfan per Pius Hospital 
de Valls

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 base de licitació: 79.625 Euros sense IVA (93.957,50 euros IVA)

Criteris de valoració de les ofertes segons criteris especiicats al Plec:
Valoració econòmica: 45 punts
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes rebran 

una puntuació proporcional d’acord amb el diferencial de percentatges respecte de 
l’oferta amb més puntuació.

Valoració tècnica: 40 punts
Per a la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte les descripcions tècniques 

establertes en la relació de material sol·licitat. La puntuació màxima d’aquest criteri 
serà de 40 punts i es distribuirà de la manera següent:

Adequació del producte a les necessitats del GSSR 40 punts.
Termini de lliurament: 5 punts
Es puntuarà amb un màxim de 5 punts la oferta amb un termini de lliurament 

inferior, i la resta proporcionalment.
Ampliació del període de garantia: 5 punts
Màxima puntuació a l’oferta amb termini de garantia més ampli. La resta es 

valoraran en proporció inversa
Servei Post-Venda: 5 punts
Es puntuarà amb un màxim de 5 punts el pressupost mes econòmic del servei 

post-venda i la resta proporcionalment
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 Social de Catalunya, Av. 
Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. Telèfon: 93 253 18 22 Fax: 93 211 14 28. El preu de 
la documentació és de 10. 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 19 juliol de 2010 a les dependències del Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.

Obertura de les ofertes del sobre B: L’obertura pública de la documentació tècnica 
i criteris que depenguin d’un judici de valor es realitzarà a les dependències de la 
domicili del Grup de Serveis Sant Roc, Pl. Sant Francesc, 1, 43800 Valls,el dia 4 
d’agost de 2010 a les 11:00 hores.
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Obertura de les ofertes del sobre C: L’obertura pública de la documentació relativa 
a la proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica es realitzarà a 
les dependències del Grup de Serveis Sant Roc, Pl. Sant Francesc, 1, 43800 Valls, 
a I’hora i data que es publicarà al perfil del contractant.

Valls, 1 de juliol de 2010

El president, signatura il·legible

PG-272777 (10.183.055)
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