
 

Contractació 
Pública

Servei de Suport i Manteniment del Sistema CRM i Click Dimensions del BST.

Vista la petició de la Direcció TIC del Banc de Sang i Teixits (BST), sobre la contractació d'un servei de 
Suport i Manteniment del sistema CRM i Click Dimensions del BST.
Atès que el CRM és el sistema per gestionar la comunicació i campanyes amb els Donants, és necessari 

poder disposar d'un contracte amb un proveïdor extern per poder gestionar el manteniment del sistema i la seva funcionalitat.
Donat que el BST no té capacitat per poder realitzar de forma integral les tasques de manteniment dels sistema CRM i de les 
funcionalitats implementades, cal la contractació per aquest exercici, ja que sense aquest servei no es pot portar a terme de manera 
òptima l'activitat que el BST té encomanada.

97.920,00 € sense IVA 118.483,20 € IVA inclòs (21,00%)

1 any

Catalunya

17/04/20 14:00 h

97.920,00 € sense IVA

No

No

No

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

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 pública d'innovació:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Banc de Sang i Teixits (BST)

20NHBSER374

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

Dades del contracte

Dades de la formalització

23/06/20 15:00 h



No

02/06/20

08/06/20

3

Everis Spain, S.L.U.
Espanya

105.149,00 € amb IVA
86.900,00 €

PDF374-Contract_SV (serv. mant. CRM_EVERIS).pdf

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Número d'ofertes rebudes:

Data de formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

NoReserva social:

Documentació
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