
ANUNCIS DIVERSOS

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

RESOLUCIÓ sobre licitació per la contractació de la realització de les obres d’urbanització d’alguns carrers
de l’entorn de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Òrgan de contractació: Hospital de Sant Joan de Déu

Expedient: HSJD 2/15

Objecte del Contracte: contractació de la realització de les obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de
l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat

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: 660.000 euros sense IVA

Import de Licitació: 600.000 euros sin IVA

 

Vigència del contracte: 8 mesos màxim

Possibilitat de pròrroga: No

 

Classificació de les empreses:

- Grup: G Subgrups: 4-5-6 Categoria D

 

Criteris de valoració de les ofertes:

CRITERIS OBJECTIUS i/o CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 55 punts

CRITERIS SUBJECTIUS i/o CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR 45 punts

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
www.consorci.org

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 5 d’octubre de 2015, 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: L’obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de Hospital de Sant Joan de Déu carrer Sant Joan de Déu, 2 08950
Esplugues de Llobregat, el dia 22 d’octubre de 2015 a les 11:00 hores.

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L’obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de la Hospital de Sant Joan de Déu carrer Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat, a I’hora i data que es publicarà al perfil del contractant.

 

Esplugues de Llobregat, 15 de setembre de 2015
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Manuel del Castillo Rey

Gerent
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