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F18.0007S - Servei de seqüenciació de nova generació.

En l'anunci de licitació publicat en el Perfil de contractant de la FCRB en data 6 de juliol de 2018, es publica les
següents modificacions:- En el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) s'ha modificat l'annex 3

"Criteris d'adjudicació "de tal manera que s'afegeix al text el següent paràgraf: "La determinació de les ofertes amb valors anormals o
desproporcionats es durà a terme d'acord amb els següents criteris, i produirà els efectes previstos a la Clàusula 10 del PCAP: Es
consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els següents supòsits: 1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui
inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals. 2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20
unitats percentuals a l'altre oferta. 3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s'exclourà per al còmput de la citada mitja l'oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals. 4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin interiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de
les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals,
es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.5. Excepcionalment, i atenent a
l'objecte del contracte i circumstàncies del mercat, l'òrgan de contractació podrà motivadament reduir un terç en el corresponent plec de
clàusules administratives particulars els percentatges establerts en els apartats anteriors. 6. Per a la valoració de les ofertes com a
desproporcionades, la mesa de contractació podrà considerar la relació entre la solvència de l'empresa i l'oferta presentada".Donats els
canvis esmentats, es posposa la data de presentació d'ofertes des del 23/07/18 fins al 27/7/2018, en el mateix lloc i hora. També es
posposa l'obertura del Sobre 2 que passa del 30/07/2018 al 03/08/2018, en el mateix lloc i hora.

Servei de seqüenciació de nova generació mitjançant panells de gens customitzats en ADN germinal (LOT 1)
i servei de GENOME-WIDE COPY NUMBER i LOH o, subsidiàriament, servei de seqüenciació de nova

generació mitjnaçnat panells de gens customitzats en ADN circulant de plasma (LOT 2).

68.575,00 € sense IVA 82.975,75 € IVA inclòs (21,00%)

01/08/18 - 31/03/19

CatalunyaÀmbit geogràfic:

Termini d'execució:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

F18.0007S

Ordinari

Serveis

Serveis socials i de salut

Obert

Sí

No

Dades del contracte



27/07/18 14:00 h

68.575,00 € sense IVA

No

No

03/08/18 10:30 C/ Urgell, 216, local (Sala 7)Barcelona

No

No

Sí

2

No

2

2

1
Servei de seqüenciació mitjançant panells de gens customitzats en ADN germinal.
85145000

45.250,00 € sense IVA 54.752,50 € IVA inclòs (21,00%)
01/08/18 - 31/12/18
Catalunya

2
Servei de Genome-wide copy number i LOH o, subsidiàriament, servei de seqüenciació de nova generació
mitjançant panells de gens customitzats en ADN circulant de plasma.

85145000
23.325,00 € sense IVA 28.223,25 € IVA inclòs (21,00%)

01/08/18 - 31/03/19
Catalunya

No

No

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDFANUNCI DE LICITACIÓ_F18_0007S_Esmena.pdf

RESOLUCIÓ APROVACIÓ PLECS_Esmena1_F18.0007S.pdf

ORDRE D'INICI EXP_F18.0007S.pdf

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESITAT I D'INSUF MEDIS_F18_0007S.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

S'accepten variants:

Àmbit geogràfic:
Termini d'execució:
Pressupost:
Codi CPV:

Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Termini d'execució:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:

Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:

Oferta integradora:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Obertura de pliques (Sobre 2) :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Dades de l'anunci

12/07/18 12:30 h

Plecs

Documentació
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