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Divendres, 17 d'agost de 2012

ALTRES ENTITATS

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

ANUNCI de resolució de l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé sobre la licitació d’un contracte de subministraments

Òrgan de contractació: Gerent de l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé.
Expedient: HCSB 02/12.

Objecte del Contracte: Subministrament d’equipaments del laboratori i reactius per l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé.

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: 962.800,00 euros sense IVA.
Valor estimat del contracte: 1.444.200,00 euros sense IVA.

Divisió per Lots:

1. Auto-analitzador  multiparamètric  discret  i  selectiu  per  determinacions  de  Bioquímica  i/o  Immunologia.  Secció  de 
Bioquímica de Rutina.
2. Analitzadors automàtics de quimioluminiscència.
3. Analitzadors de Gasos en sang per la Secció de Bioquímica Urgències (2).
4. Comptador hematològic de rutina amb mostrejador automatitzat.
5. Comptador hematològic d’urgències.
6. Analitzador d’eritrosedimentació (VSG).
7. Analitzador d’ Hemostàsia automatitzat per proves de coagulació de rutina.
8. Analitzador d’hemostàsia automatitzat per proves de coagulació d’urgències.
9. Analitzador de mostres d’orina.
10. Sistema informàtic del laboratori (SIL).

Criteris de valoració de les ofertes segons criteris especificats al Plec:

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuarà en ordre decreixent:

a) Oferta econòmica: Fins a un màxim de 60 punts.

Punts= preu més baix *60/ preu que s'oferta.

B. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor:

b) Qualitat de l'equipament presentat a cada un dels diversos lots del concurs, així com també la qualitat, l'especificitat,  
sensibilitat  i  llarga  estabilitat  dels  reactius  degudament  documentada.  Pot  valorar-se  també  l'experiència  prèvia 
documentada i valorable de forma contrastada, en altres laboratoris. Fins a un màxim de 20 punts.

c)  Adequació de l'oferta tècnica a les necessitats del  client,  millores ofertades en cada lot  i  formació del personal.  
Obtindran la màxima puntuació les ofertes tècniques que compleixin amb totes les característiques tècniques exigibles 
en  el  Plec  de  prescripcions,  valorant  el  ventall  de  paràmetres  ofertats  i  els  ampliables,valorant  les  millores  en 
equipaments bàsics, equipaments auxiliars, reactius, calibradors i controls que s'especifiquin en l'oferta presentada. Es 
valorarà també l'assessorament tècnic ofert, i la formació del personal amb diverses modalitats possibles tant en el 
mateix servei, com en centres de formació de cada empres.. Finalment es tindrà en compte el manteniment dels equips 
de laboratori i sistema informàtic i la resposta en 24 hores així com el suport tècnic telemàtic. Fins a un màxim de 20 
punts.

Garantia provisional: no es requereix.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
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Divendres, 17 d'agost de 2012

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 euros. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la pàgina web http:/www.consorci.org.

Presentació de les ofertes:  Les ofertes es podran presentar  fins a les 14 hores del  dia 1 d’octubre de 2012, a les 
dependències del Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, Ctra Ribes, s/n, 08022 – Berga.

Obertura pública de la documentació tècnica i criteris subjectius:  L’obertura pública de propostes es realitzarà a les 
dependències de la domicili de Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga,  Ctra Ribes, s/n, 08022 – Berga, el  dia 10 
d’octubre de 2012, a les 12:30 hores.

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L’obertura pública de propostes es realitzarà a les 
dependències de la domicili del Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, Ctra Ribes, s/n, 08022 – Berga, a I’hora i 
data que es publicarà al perfil del contractant.

Berga, 9 d’agost de 2012
El president de la Junta del Patronat, Julí Gendrau i Farguell

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