ANUNCI PER A LA A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
CIVIL D’UN LABORATORI DE MICROBIOLOGIA NIVELL I.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona, ISGlobal
b) Número d’expedient: 6/2018
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte del contracte: Contractació a l’obra d’execució d’un
laboratori de microbiologia nivell I per a la Fundació Privada Institut Salut
Global Barcelona, segons plànols i estat d’amidament a l’annex I del Plec de
Condicions Particulars i Tècniques ubicat a l’estació de França, Passeig de
Circumval·lació, s/n, Barcelona.
b) Divisió per lots i número: No hi ha divisió per lots
c) Termini de lliurament/execució/durada: de 90 a 120 dies
d) Lloc de lliurament/prestació: seus de la Fundació Privada Institut Salut Global
Barcelona, ISGlobal que es descriuen al Plec de condicions particulars i
tècniques
3. Criteris d’adjudicació:
Seguint el Procediment previst a l’apartat IX de les instruccions internes de
Contractació de l’entitat.
Ponderació: 51.00 Preu de licitació
Ponderació: 49.00 Valoració tècnica d’execució

4. Pressupost base de licitació: 86.000,00 sense IVA
5. Valor estimat del contracte: 86.000,00 sense IVA

6. Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència: Xifra anual de negoci
Descripció: Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.
Import mínim: Per un import mínim igual al pressupost base de licitació sense IVA en
el conjunt dels tres (3) exercicis esmentats.
Mínim d'acreditació: 200.000,00 €
Observacions:
Mitjà d'acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Període:3 anys

7. Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència :Treballs realitzats
Descripció: Relació de les principals obres realitzats en els últims tres (3) anys que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Import mínim: En aquesta relació ha de constar obres d’execució de característiques
similars a l’objecte del contracte, per un import mínim igual al pressupost base de
licitació sense IVA en algun dels tres (3) exercicis esmentats.
Observacions:
Mitjà d’acreditació: Treballs realitzats
Descripció: Relació de les principals obres realitzats en els últims tres (3) anys que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Import mínim: En aquesta relació ha de constar obres d’execució de característiques
similars a l’objecte del contracte, per un import mínim igual al pressupost base de
licitació sense IVA en algun dels tres (3) exercicis esmentats.
Període:3 darrers exercicis
Mitjà de solvència: Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius,
responsables de l'execució.
Descripció: Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, de què es disposi per a l’execució del contracte, especialment aquells
encarregats d’obres.
8. Garantia provisional i/o definitiva: No s’exigeix garantia provisional ni
definitiva.
9. Obtenció de la documentació i informació: La documentació consta al Perfil
del Contractant de l’entitat (www.isglobal.org)

10.

Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: 12 d’abril de 2018, a les 12:00h
b) Mitjà per presentar la oferta: mitjançant correu electrònic a licitaciones@isglobal.org
c) Documentació a presentar: Oferta tècnica i econòmica segons es detalla l’apartat II del
Plec de Condicions Particulars i Tècniques.

Barcelona, 20 de març de 2018
L’Òrgan de Contractació

