CONSULTES LICITADORS
CP 2017-03
SERVEI DE TRANSPORT DE
MOSTRES BIOLÒGIQUES I SANG

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

Consultes dels licitadors a l’expedient CP 2017-03 – Servei de transport de mostres
biològiques i sang.
Consulta:
En quant a la oferta econòmica, veig que em de donar un import total d’execució per la durada inicial del
contracte, però no veig el volum de serveis i tipus que hem de tenir en compte per calcular els costos i
venda a realitzar. Per poder calcular-ho necessitaria:
Nº de serveis entre l’Hospital Residència de Sant Camil i Bellvitge
Nº de serveis entre l’Hospital Residència de Sant Camil i l’Hospital Sant Antoni Abat
I d’aquests quants s’efectuen:
En dissabte
En diumenge
En Festius
Fora d’hores (19h a 08.00h)
Així com ens indiquin si el servei s’ha de prestar amb motocicleta o furgoneta per calcular les taules
salarials que hem de tenir en compte per calcular els costos correctament.
Resposta:
El número aproximat de serveis a efectuar és de 86. Per a la determinació dels serveis a desenvolupar
s’han tingut en compte els consums esdevinguts al llarg del 2016. Els licitadors hauran de tenir present
que es tracta d’un servei puntual i urgent, pel que aquestes xifres, en tot cas, són estimatives. Es pot
comprovar la distribució per tipus de servei al punt 3 del Plec de Prescripcions Tècniques.
Per tal de facilitar la presentació d’ofertes per part dels licitadors, l’òrgan de contractació ha determinat
la modificació de l’oferta econòmica, on en comptes de haver d’establir un preu total pel servei a
desenvolupar, es determinaran preus per tipus de servei a desenvolupar. S’haurà de revisar l’Annex 4
del Plec de Clàusules Administratives per tal de disposar del nou model d’oferta econòmica.
En conseqüència, el pressupost màxim de licitació resta modificat per tal d’incorporar imports màxims
per a cadascun dels tipus de servei a desenvolupar. S’haurà de revisar el punt B del Quadre de
Característiques per tal de conèixer el pressupost màxim de licitació de cada tipus de servei a
desenvolupar.
En relació al vehicle a utilitzar, l’òrgan de contractació determina que podrà ser desenvolupat per ua
furgoneta,cotxe o motocicleta. En tot cas, serà necessari que aquest disposi de totes les característiques
mínimes tècniques determinades al punt 4.4 Plec de Prescripcions Tècniques per tal d’assegurar el
correcte trasllat de les mostres segons les seves necessitats, tant en condicions de estanquitat com de
temperatura de les mostres i/o sang.
Les modificacions efectuades a la documentació i plecs d’aquest concurs, ha suposat una ampliació de
terminis per a la presentació de propostes i l’obertura del sobre 2.
Es recomana als licitadors la revisió de tota la documentació relativa a aquest expedient al nostre
Perfil del Contractant.
Sant Pere de Ribes, a 15 de febrer de 2017
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