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ALTRES
ORGANISMES

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA,  I TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ANUNCIde Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, sobre licitació d’uns serveis.

Anunci d’una licitació, per procediment negociat a l’empara de la llei 31/2007, de 30 d’octubre, per a la contractació dels serveis de medicina assistencial.
1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. i Transports de Barcelona, S.A, amb domicili social al carrer 60, número 21-23, sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040, Barcelona, tel. 93.2987000, fax 93.2987300. Núm. d’expedient: 03/2012.
3. Naturalesa del contracte: Serveis. Categoria 25 servei social i de salut. Pro-cediment negociat.
4. Lloc d’entrega: Barcelona i àrea metropolitana.
6. Serveis: Contractació dels serveis de medicina assistencial.
7. Variants: no s’admeten.
8. Duració del contracte de serveis: 3 anys. Inici: juliol 2012.
10. Data límit recepció de les sol·licituds de participació: a les 13 hores del dia 20 d’Abril de 2012.- Direcció a la que s’hauran d’enviar: hauran de dirigir-se en sobre tancat a Contractació TMB (planta 5-N) i ser entregades en el domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà d’indicar: LICITACIONS, Expedient 03/2012, Licitació: “SERVEIS MEDICINA ASSISTENCIAL” i el nom de l’empresa sol·licitant.- Idioma en que s’haurà de redactar: Únicament s’acceptaran les escrites en català o castellà.
11. Fiances i garanties exigides: No s’exigeix fiança provisional. S’establirà una fiança definitiva del 5 % de l’import anual adjudicat.
13. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de ca-ràcter econòmic i tècnic: La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant per-sona de contacte, telèfon, fax, direcció i adreça de correu electrònic. A més a més s’adjuntarà a la sol·licitud de participació la següent documentació:- Informació general de l’empresa, que inclogui: detall de la seva estructura mèdica i sanitària a Barcelona incloent organigrama i nivell tècnic de la plantilla (titulacions, formació de postgrau, experiència professional, etc.)- Acreditació de posseir instal·lacions pròpies a la ciutat de Barcelona autorit-zades pel Departament de Salut i una oficina tècnica en el mateix àmbit territorial de Barcelona.- Acreditació (incloent-hi certificacions de clients) d’haver realitzat treballs amb característiques semblants en el sector del transport públic de viatges, en concret, l’experiència en els últims tres anys en la prestació de serveis en l’àmbit de l’assis-tència sanitària de les persones lesionades per contingències professionals, així com en la gestió sanitària-assistencial de les incapacitats temporals per contingències comuns dels treballadors.- Acreditar una estabilitat adequada de la plantilla i cobertura a la seguretat social de les altes i baixes d’empleats TC1 i TC2.
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- Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre Mercan-til, corresponents als dos últims anys, així com còpies dels informes d’Auditoria externa.La documentació s’inclourà en format paper i en format fitxer electrònic (Acro-bat).Criteris de selecció: Seran condicions indispensables per obtenir una invitació per participar en la licitació, les següents:- Aportar tota la documentació relacionada en l’apartat 13.- Acreditar tots els aspectes detallats en l’apartat 13.
20. Data d’enviament de l’anunci: 19 de març de 2012

21. Data de recepció de l’anunci: 19 de març de 2012

22. Informació complementària:- Sobre aspectes tècnics: Sr. Miquel Mira, Salut, Seguretat i Benestar Laboral tel. 93.2988320- Sobre aspectes generals: Sra. Beatriz Castro, Aprovisionaments, tel. 93.2987108.Lesdespeses ocasionades per la publicació dels anuncis relacionats amb aquesta licitació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Barcelona, 20 de març de 2012
ENRIC mELER gRAUDirector del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació
PG-310273 (12.081.003)
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