Barcelona, abril de 2022
Reunits
D’una banda, la senyora Ana Millán Álvarez, Directora general del BANC DE SANG I
TEIXITS (BST), d’acord amb la resolució de 14 d’octubre de 2016, per la qual es dona
publicitat a l’Acord de Govern de la Generalitat d’11 d’octubre de 2016, pel qual s’aproven
els Estatuts del Banc de Sang i Teixits, així com l’acord del Consell d’Administració del
Banc de Sang i Teixits de 7 d’octubre de 2021, publicat al DOGC núm. 8534 de 2 de
novembre de 2021, pel qual s’aprova la delegació de competències en la titular de la
Direcció General.
D’altra part, la senyora Aida Agea Merino, amb DNI núm. 43511188H, en nom i
representació de l'empresa AT-BIOTECH TRACEABILITY INFORMATION SYSTEM, amb NIF
B92991900, i domicili de la seu social a Carrer Reyes Magos, 18, baixos dreta, 28034 –
Madrid; de la qual actua en qualitat d’Administradora Única Solidaria, segons escriptura
pública atorgada davant el Notari de Madrid, senyora Lucia Serrano de Haro Martínez, en
data 11/05/2015 i número de protocol 414.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar
aquest contracte.
Antecedents Administratius
Primer.- Que es va iniciar l’expedient núm. CSE/1000/1100002161/22/PNSP per Resolució
del Director general del Banc de Sang i Teixits de data 14 de març de 2022.
Segon.- Que l’expedient va ésser adjudicat per Resolució de data abril de 2022.
Per la qual cosa, les parts
Acorden
Primer.- L’adjudicatari es compromet a efectuar el servei de manteniment de la solució
Rhesus i el subministrament del material fungible necessari pel seu correcte funcionament
del Banc de Sang i Teixits, que és objecte contractual de l’expedient núm.
CSE/1000/1100002161/22/PNSP, donant la seva conformitat al plec de clàusules
administratives i al de prescripcions tècniques, que regeixen la contractació, a la oferta
presentada i a aquest contracte.
Segon.- L’ import estimat d’aquest contracte és de 385.020,42 € sense iva i 465.874,70 €
iva inclòs, per l’exercici 2022 (de l’1 de març al 31 de desembre), sense possibilitat de
pròrroga.
Per l’exercici 2022, l’ import s’ajustarà al període real de l’ inici de l’execució.

L’abonament del preu del contracte procedirà en els termes establerts en el Plec de
clàusules administratives.
Tercer.- L’execució del present contracte es realitzarà en el termini convingut per les parts.
Quart.- En cas de demora o incompliment del contracte, imputable a una o altra part,
s’estarà al previst en el plec de clàusules administratives.
Cinquè.- L’adjudicatari es compromet a la confidencialitat deguda sobre les dades i/o
informacions a les quals tingui accés per raó d’execució d’aquest contracte, i de manera
especial, tindran caràcter confidencial aquelles informacions que es trobin dins l’àmbit de
la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Sisè.- L’adjudicatari es compromet a tenir en compte les diferents mesures de seguretat i
salut en el treball, al comportar aquest contracte interacció entre el personal del
contractista fora de les dependències de l’empresa, en dependències o espais públics,
entre ells o amb tercers, i comportar interacció amb el personal del sector públic o amb
usuaris.
Setè.- Per a tot allò no previst en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, serà d’aplicació el preceptuat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Les qüestions litigioses sorgides sobre els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte
seran resoltes davant la jurisdicció contenciós - administrativa.
Per a què quedi constància d’aquests acords, es signa aquest contracte, en exemplars per
duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.

Ana Millán Álvarez

Aida Agea Merino

Directora general
Banc de Sang i Teixits

AT-BIOTECH

Exp.CSE/1000/1100002161/22/PNSP

ANNEX 1
servei de manteniment de la solució Rhesus i el subministrament del material
fungible necessari pel seu correcte funcionament del Banc de Sang i Teixits (exp.
CSE/1000/1100002161/22/PNSP).
Empresa adjudicatària: AT-BIOTECH TRACEABILITY INFORMATION SYSTEM (NIF B92991900)
Import d’adjudicació màxim per l’exercici 2022:
385.020,42 € sense iva i 465.874,70 € iva inclòs
A continuació es detalla el quadre d’adjudicació màxim per lot:
Import LOT 1
Import LOT 2
TOTAL

243.310,42 € S/IVA
150.710,00 € S/IVA
385.020,42€ S/IVA

LOT 1:
243.310,42 € sense iva i 283.515,60 € iva inclòs
LOT 2:
150.710,00 € sense iva i 182.359,10 € iva inclòs
Desglossament:
(Veure pàgina següent)
Pròrroga:
No es preveu la possibilitat de pròrroga.

283.515,60 € A/IVA
182.359,10 € A/IVA
465.874,70€ A/IVA

Distribució de l'adjudicació per proveïdor
Concurs: CSE/2000/1100002161/22/PNSP
PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT DEL B
Lot: 001 MANTENIMENT
Partida:000000
Empresa: B92991900 AT-BIOTECH
Article Descripció
50000300

Contracte de manteniment integral
d'equipaments electromèdics

SERVEI DE MANTENIMENT DE LA SOLUCIÓ RHESUS I EL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE NECESSARI

C.Barres

Quant

Preu amb IVA
Preu sense IVA

Imp amb IVA
Imp sense IVA

10,000

28.351,558400
23.431,040000

283.515,58
234.310,40

Id.IVA

Refe

21

LOT 1

Marca

TOTAL AMB IVA:
TOTAL SENSE IVA:

1/3

20.04.2022

Mod

283.515,58
234.310,40

Distribució de l'adjudicació per proveïdor
Concurs: CSE/2000/1100002161/22/PNSP
PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT DEL B
Lot: 002 SUBMINISTRAMENT
Partida:000000
Empresa: B92991900 AT-BIOTECH

SERVEI DE MANTENIMENT DE LA SOLUCIÓ RHESUS I EL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE NECESSARI

Article Descripció
40004033

40004034

40004036

40004037

40004038

Polsera de seguretat transfusional amb
etiquetes sense codis, dotada de RFID
UHF, però sense pre-codificar.
Compatible amb el sistema Rhesus i amb
els colors i logotip del BST. Mides:
45x2,5 cm. Lliurat en caixes de 10
unitats.UNIT
Polsera de seguretat transfusional amb
etiquetes preimpreses numerades,amb
codi de barres i precodificades RFID
UHF amb codis compatibles amb sistema
eProgesa.Compatible amb sistema
Rhesus,amb colors i logotip del
BST.Lliurat en caixes de 100 units.UNIT
Etiqueta reduïda per a bossa de sang de
46x46mm, dotada de RFID UHF i
compatible amb el sistema Rhesus.
Lliurat en paquets de 100 unitats.
Disposa d'adhesiu apte per a bosses de
sang segons la normativa ISO 3826-1.
Etiqueta per bossa de sang, de
100x100mm,dotada de RFID UHF i
compatible amb sistema Rhesus.Lliurat
en rotllos de 1300 unitats,amb 99%
d'unitats operatives per rotllo.Disposa
d'adhesiu apte per bosses de sang
segons normativa ISO 3826-1.ROTL de
1300 UNIT
Identificador d'usuari en format de
tarjeta adhesiva, dotat de xip RFID UHF
per grabar dades de l'usuari i poder
fer ús de la PDA. Compatible amb el
sistema Rhesus.PAQ de 50 UNIT

C.Barres

Quant

Preu amb IVA
Preu sense IVA

Imp amb IVA
Imp sense IVA

Id.IVA

Refe

500,000

1,512500
1,250000

756,25
625,00

21

RH-PSTSC

30.000,000

1,512500
1,250000

45.375,00
37.500,00

21

RH-PST

1.700,000

0,302500
0,250000

514,25
425,00

21

RH-ETIQSM

200.200,000

0,211750
0,175000

42.392,35
35.035,00

21

RH-ETIQ

500,000

0,302500
0,250000

151,25
125,00

21

RH-IDUSST

2/3

Marca

20.04.2022

Mod

Article Descripció
40004085

40006770

40006772

40006773
40006774

Extensió per a polsera de seguretat
Rhesus, compatible amb les polseres de
seguretat transfusional de Rhesus.
Allargadera del braçalet
d´identificació per si es precisa més
longitud.PAQ de 10 UNIT
PDA Nordic model ID HH83 RFID AC.
Dispositiu HH83 de NordicId, dotat de:
RFID UHF, lector de codi de barres 2D,
Bluetooth, Android 10, Wlan.
Base de càrrega pel dispositiu PDA
Nordic model ID HH83 RFID AC amb slot
de càrrega per bateria addicional, de
NordicId. HH83 Single Desktop Charger
Kit EU- Code ACN0019.
Adaptador USB-C a ethernet per
dispositiu PDA Nordic model ID HH83
RFID AC, de NordicId
Contenidor i capçal de seguretat
transfusional de Rhesus, tercera
generació. Cilindre transparent amb
capacitat per a components sanguinis.
Capçal dotat de bateria amb autonomia
per a 24h, display mitjançant leds,
comunicacions Bluetooth i RFID UHF.

C.Barres

Quant

Preu amb IVA
Preu sense IVA

Imp amb IVA
Imp sense IVA

Id.IVA

Refe

300,000

1,512500
1,250000

453,75
375,00

21

RH-PSTEXT

25,000

2.147,750000
1.775,000000

53.693,75
44.375,00

21

RH-NIDHH83AC

25,000

296,450000
245,000000

7.411,25
6.125,00

21

RH-NIDHH83BASE

25,000

60,500000
50,000000

1.512,50
1.250,00

21

RH-NIDHH83-AD

25,000

1.203,950000
995,000000

30.098,75
24.875,00

21

RHCONTENID
OR G3

Marca

TOTAL AMB IVA:
TOTAL SENSE IVA:

3/3

20.04.2022

Mod

182.359,10
150.710,00

