
 

Contractació
Pública

Servei de seqüenciació massiva (NGS) per a l'Institut Català d'Oncologia

Servei de seqüenciació massiva (NGS) per a l'Institut Català d'Oncologia

84.000,00 € sense IVA 101.640,00 € IVA inclòs (21,00%)

1 any

Barcelona

12/08/19 23:59 h

336.000,00 € sense IVA

No

Sí

Sí

Tres (3) pròrrogues anuals successives (potestatives per l'ICO i obligatòries pel
contractista).

No

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Institut Català d'Oncologia (ICO)

CP-2019-11

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci

11/07/19 15:00 h



No

No

No hi ha lots

 70.00 -  Proposta econòmicaPonderació: Criteri:

 30.00 -  Temps de retorn del resultat (dies naturals)Ponderació: Criteri:

No

71900000

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

XML

PDF

PDF

Les previstes en els plecs si s'escau.Condicions d'execució:

ANUNCI.pdf

ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES - CLÀUSULA ÈTICA.pdf

espd-request.xml

espd-request.pdf

QC_CP-2019-11 VDT.pdf

1.INFORME DE NECESSITATS.pdf

4.CERTIFICAT INCOACIO.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Caldrà acreditar estar en possessió de les següents certificacions: Certificació ISO 9001 o equivalent i ISO / IEC 17025, o equivalent, als serveis objecte de licitació.
Observacions:

Descripció de les mesures utilitzades per l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa, acreditades segons el que disposa l'apartat G4.Descripció:
Mitjà de solvència:

Execució de serveis de característiques similars (serveis de seqüenciació massiva de tipologia similar) per una quantia mínima del 50% del pressupost de licitació, en el període dels
darrers tres últims anys, acreditada mitjançant certificats emesos per l¿òrgan competent, quan el titular sigui un ens del sector públic, o per declaració de l¿empresari licitador, quan es
tracti d¿empreses privades.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Declaració responsable relativa a la xifra de negoci global, referent a la millor dels darrers 3 exercicis disponibles, que justifiqui un volum de negoci anual amb un mínim idèntic a
l'import de licitació present contracte.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Plecs

Documentació
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