AJUNTAMENT DE GUALBA
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 4 de juny de 2013,
mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a
l’adjudicació del contracte de subministrament d’aparells mèdics, mobiliari clínic i
equipament divers per al consultori de Gualba, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
a) Organisme: Ajuntament de Gualba
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència Secretaria
2. Domicili

Pg. Montseny, 13

3. Localitat i Codi Postal. Gualba, 08474
4. Telèfon

938487027

5. Telefax

938487070

6. Correu electrònic gualba@diba.cat
7. Adreça d’Internet
del Perfil de Contractant www.gualba.net
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació
dia abans de la finalització del termini per presentar
ofertes.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus subministrament
b) Descripció de l’objecte:subministrament d’aparells mèdics,
mobiliari clínic i equipament divers per al consultori local de
Gualba.
c) Divisió per lots i número de lots/unitats: si, detallats en el
Plec de prescripcions tècniques.

d) Lloc d’execució/lliurament:
1. Domicili Pg. Montseny
2. Localitat i Codi Postal Gualba, 08474
e) Termini d’execució/lliurament: 1 mes
f) CPV 33100000, CPV 33192300

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, diversos criteris d’adjudicació
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d’Adjudicació: Es detallen en el Plec de clàusules
administratives particulars.
Modalitat d’avaluació del mèrit:
Fórmula
Judici de valor

58%
42%

4. Pressupost base de licitació.
a) Pressupost del contracte 54.334,50€ (IVA exclòs)
b) Valor estimat del contracte: 54.334,50€

(IVA exclòs), d’acord amb el

següent detall.:
Aparells mèdics:

20.550,50 € (IVA exclòs)

Equips hotelers:

8.065,00 € (IVA exclòs)

Mobiliari clínic:

5.606,00 € (IVA exclòs)

Serveis administratius:
Serveis generals:
Instrumental general:

17.799,00 € (IVA exclòs)
1.665,00€ (IVA exclòs)
649,00€ (IVA exclòs)

5. Garanties exigides. Provisional: No s’exigeix. Definitiva 5% import
adjudicació.
6. Requisits específics del contractista:

Es

sol·licitaran

els

requisits

especificats

en

el

plec

de

clàusules

administratives
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. 15 dies naturals a partir de la
publicació en el DOGC
b) Lloc de presentació:
1. Dependència. Secretaria
2. Domicili. Pg. Montseny, 13
3. Localitat i Codi Postal. Gualba, 08474
4. Adreça electrònica: www.gualba.net
8. Obertura d’ofertes:
a) Adreça. Pg. Montseny, 13
b) Localitat i Codi Postal. Gualba, 08474
c) Data i hora: Es publicarà en el perfil del contractant i es
notificarà als licitadors.
9. Despeses de Publicitat: a càrrec del contractista. Màxim 3000 euros.
Gualba, 5 de juny 2013
L’Alcalde

Marc Uriach Cortinas

