ANUNCI
De Banc de Sang i Teixits (BST) pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de subministraments (exp. CS/2000/1100002493/22/PO)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Banc de Sang i Teixits (BST).
b) Número d’identificació: Q-5856387-E
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Contractacions del BST
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Salut
f) Número d'expedient: CS/2000/1100002493/22/PO
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST).
b) Domicili: Passeig del Taulat, 116
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08005.
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 935573500.
f) Adreça electrònica: contractacions@bst.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant
https://www.bancsang.net/info-corporativa/perfil-contractant/
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 06.09.2022
Horari d’atenció: de 8 a 14 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de productes químics pel
BST
b) Admissió de pròrroga: Si, 48 mesos.
c) Divisió en lots y número de lots/ de unitat :6 lots
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: fins el 31 de desembre de 2022
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 33696300-8
h) Codi NUTS: ES51
-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministraments
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si.

729.597,25 euros sense IVA

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència: veure quadre de característiques
-9 Criteris d’adjudicació: veure plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure plecs
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 13.07.2022
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 06/09/2022
b) Documentació que cal presentar: veure plecs
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:si
d)Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots:
no, els licitadors poden presentar-se als articles de manera individual
en el cas dels lots 1, 2, 3 ,4 i 5. Per al lot 6, els licitadors han
de presentar oferta a la totalitat dels articles que composen el lot.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No
e)S’utilitzen les comandes electròniques: No
f)S’accepta la facturació electrònica: si
g)S’utilitza el pagament electrònic: si
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST).
b) Lloc: Centre corporatiu
d) Hora: 9 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura
de les proposicions o sobre C és públic.
-15 Despeses d'anunci
No n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català i/o castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs El previst al Plec de
clàusules administratives particulars i la Llei 9/2018 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

Barcelona, juliol de 2022
Anna Millán Álvarez
Directora general del Banc de Sang i Teixits

