
 

Contractació 
Pública

Servei d'abordatge integral del pacient amb ictus amb la implementació de 
solucions digitals innovadores de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

A causa de qüestions tècniques i atenent a la complexitat de l'expedient s'amplia el termini de presentació 
d'ofertes en quinze dies i es modifiquen totes les dates d'obertura de pliques.

Servei d'abordatge integral del pacient amb ictus amb la implementació de solucions digitals innovadores de 
l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

16.334.587,60 € sense IVA 19.764.850,99 € IVA inclòs (21,00%)

3 anys 3 mesos

Barcelona

06/08/21 14:00 h

Aquest procediment ha aconseguit una subvenció procedent dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu 2014-2020 de Catalunya que impulsa la realització de projectes de 

Compra Pública Innovadora en el marc del Sistema Sanitari Integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

L'adjudicació d'aquest expedient resta pendent de l'aprovació per la CECA de la despesa plurianual.

Visita a les instal·lacions: 28/6/2021. Hora: 10:00 hores. Punt de trobada: Sala d'actes de Gerència. Planta 0. Hospital General.

Per una incidència interna hem hagut de rectificar el codi d'expedient (publicat al DOUE), el codi inicial era CS/AH01/1101254527/21/PO 
el nou codi és CS/AH01/1101255526/21/PO.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra pública d'innovació:

Projecte finançat amb fons REACT-EU:

Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut (ICS)

CS/AH01/1101255526/21/PO

Ordinària

Serveis

Altres serveis

Obert

No

No

Sí

Dades del contracte



Hem enviat anunci de rectificació al DOUE per la seva publicació.

19.903.114,88 € sense IVA

No

Sí

30/09/21 10:00 Sala de reunions de la sisena planta de l'Antiga Escola d'Infermeria.

Sí

12 mesos.

No

No

No

No hi ha lots

 - 21/06/21Accés al DOUE

 - 25/06/21Accés al DOUE (Correcció d'errades)

No

72268000

No

PDF

PDF

ZIP

PDF

ZIP

PDF

PDFDAL.pdf

Desglossament criteris adjudicacio.pdf

Annexos.zip

Quadre caracteristiques.pdf

Resolucions incoacio i aprovacio.zip

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

DOUE:

DOUE:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Obertura de pliques (Sobre 2 Criteris objectius) :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Dades de l'anunci

19/07/21 14:11 h

Plecs

Documentació

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309687-2021:TEXT:ES:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319367-2021:TEXT:ES:HTML
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