ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei (exp.2018/32)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Cures.
c) Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Servei de Contractació
Adreça: Gran Via de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93.260.70.62
Fax: 93.260.78.11
Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net
Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
Data límit d’obtenció d’informació de documentació i informació: Fins la data límit de
presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: 2018/32
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei
b) Descripció: Servei de realització de proves genòmiques de càncer de mama per
l’ICO per a l’Institut Català d’Oncologia
c) Divisió per lots i número de lots: No
d) Termini d’execució/lliurament: 12 mesos.
e) Admissió pròrroga: Si
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinari harmonitzada.
b) Procediment: Obert.
c) Naturalesa: Serveis.
d) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats
en el document Quadre de Característiques i són els següents sobre una puntuació
de 100 punts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor predictiu de eficàcia de la quimioteràpia demostrat, fins a 9 punts.
Valor pronòstic demostrat, fins a 5 punts.
Estudis clínics sobre dones pre i post-menopàusiques, fins a 3 punts.
Valor pronòstic demostrat tant en pN0 com en pN1a, fins a 3 punts.
Temps de mitjà necessari entre sol·licitud i resultat de la proba, fins a 4 punts.
Recomanació per guies de experts, fins a 3 punts.
Estudis sobre canvi d’actitud terapèutica guiada per la prova, fins a 3 punts.
Determinació del subtipus intrínsec, fins a 5 punts.
Valor afegit del gens estudiats, fins a 3 punts.
Reproductibilitat, fins a 3 punts.
Metodologia i tècnica aprovada per agències reguladores, fins a 3 punts.
Estudis de cost-eficàcia, fins a 3 punts.
Valor pronòstic sobre recaigudes tardanes, fins a 3 punts.
El cost, fins a 50 punts.

4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 645.600,00 € (IVA exclòs).
b) Pressupost de licitació 215.200,00 € (IVA exclòs).
c) Tipus impositiu: exempt.

5. Garanties exigides:
a) Provisional: No
b) Definitiva: Sí, 5% de l’import adjudicat, IVA exclòs.
6. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 21 de març de 2019, fins a les 13:00 hores
b) Modalitat de presentació: La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Lloc de presentació: Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.

7. Obertura de les ofertes:
La data i hora de l’acte públic per a l’obertura de les proposicions que continguin la
documentació corresponent als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
es notificarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.

L’Hospitalet de Llobregat, 19 de febrer de 2019

