ANUNCI DE LICITACIÓ per a la contractació del SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER A LA
REALITZACIÓ DE LA TÈCNICA D’IMMUNOHISTOQUÍMICA, AMB CESSIÓ D’EQUIP, PER A
L’IDIBAPS, mitjançant procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
b) Número d’identificació: 1.
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS)
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Recerca bàsica
f) Contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: I19.0044CH.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
b) Domicili: C/ Rosselló, 149-153 (Edifici CEK)
c) Localitat i codi postal: Barcelona (CP 08036).
d) Telèfon: 932275707 (ext. 9482)
e) Adreça electrònica: fconcurs@clinic.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=&reqCode
=viewDetail&idCap=208036
g) Data límit de presentació de la sol·licitud de participació a la fase de validació i sol·licitud dels
anticossos de l’Annex 3 del PPT: 20/11/2019 (14:00 h). Serà causa d’exclusió del procediment
d’adjudicació les propostes que no haguessin sol·licitat els anticossos abans del dia
20/11/2019.
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/12/2019
i) Horari d’atenció: Dies feiners a la ciutat de Barcelona, de 9:00h a 14:00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de kits i reactius per a la realització de la tècnica
d’immunohistoquímica amb cessió d’equip, per a l’IDIBAPS.
b) Admissió de pròrroga: Si (12 mesos).
c) Divisió en lots i número de lots/ unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 48 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): NO
g) Codi CPV: 33696500
h) Codi NUTS: ES511

i) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No procedeix
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament en funció de les necessitats
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert harmonitzat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 487.200 euros, sense IVA.
b) Pressupost base de licitació: 336.000 euros, sense IVA.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: Si, 5% del pressupost de licitació, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No procedeix
b) Solvència: l’establerta a l’apartat L del Quadre resum de característiques del PCAP i clàusula 6
del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació: Els establerts a l’Annex 3 del PCAP.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Els establerts a l’apartat X del Quadre
resum de Característiques del PCAP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 06/11/2019
-12 ACP aplicable al contracte? SI
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 12/12/2019 (14:00 h).
b) Documentació que cal presentar: la que s’estableix a la CLÀUSULA 9 del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: NO
c.2) Presentació Electrònica: Si (Sobre Digital)
d) S’utilitzen les comandes electròniques: SI
e) S’accepta la facturació electrònica: SI
f) S’utilitza el pagament electrònic: Transferència bancària.
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: procediment obert.
h) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives: No

-14 Obertura de proposicions
a) SOBRE 2:
Lloc: C/ Urgell, 216, baixos, sala 7 (08036 – Barcelona)
Data: 27/01/2020
Hora: 14:00 h
b) SOBRE 3:
Lloc: C/ Urgell, 216, baixos, sala 7 (08036 – Barcelona)
Data: 20/02/2020
Hora: 10:30 h
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
- 15 Despeses d'anunci: No procedeix.
- 16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català/castellà
- 17. Modificacions: De conformitat a l’apartat Q del Quadre Resum del PCAP
- 18. Cessió de contracte: De conformitat a l’apartat R del Quadre Resum del PCAP
- 19. Subcontractació: SI, de conformitat a la clàusula 22 del PCAP
- 20. Altra informació: Possibilitat d’imputació de la despesa en projectes de recerca amb
finançament FEDER “Una manera de fer Europa” o del Fondo Social Europeo FSE "El FSE invierte en
tu futuro".
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