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1.

Titlu:

Licitatie internatională - articole de uz medical

Licitaţie deschisă pentru stabilirea unui acord-cadru (cu un singur operator economic) pentru
furnizarea de supape cardiace pentru Institutul de cercetare "Fundación de Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau" (Administratia Sanitara)

Denumirea licitatiei

Achizitia de articole de uz medical
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic
privind criteriile enunțate în caietul de sarcini.

Numar licitatie/cod de identificare
la organizator

OBE 15/321

Obiectul licitatiei
Produsele licitate
Valoare contract
Numele firmei organizatoare
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Adresa paginii web
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de
unde se poate obtine, pretul
achizitiei)
Termen limită pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de
participare
Perioada minimă pe parcursul
căreia ofertantul trebuie să își
mențină oferta
Durata contractului sau termenul
de finalizare
Data si ora deschiderii ofertelor
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Garantia de buna executie
Experienta necesara
Conditii de plata
Conditii de transport
Bonitate
Date suplimentare

Furnizarea de supape aortice
(Valvula aórtica transcateter de pericardio con stent
autoexpandible y tratamiento anticalcificante)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile
publice) : 33182220
260.000 EUR (fara TVA)
Fundatia "Hospital de la Santa Creu i Sant Pau"
(Barcelona)
Sant Antoni M. Claret, 167,
Pabellón Sant Antoni, planta baja (parter)
08025 Barcelona - SPANIA
+34 935537621
+34 935537631
contractacions@santpau.cat
www.santpau.cat
Pot fi obținute in mod gratuit, de la Unitatea pt. Achizitii Unidad de Contratación, adresa:
https://contractaciopublica.gencat.cat
23 mai 2016, ora 14:00
3 luni (de la data primirii ofertelor)
2 ani (de la atribuirea contractului)
Vor fi publicate pe platforma publică de achizitii a Guvernul
Cataloniei și vor fi notificate ofertanților admisi, cu cel puțin 3
zile în avans.
Conform documentaţiei licitatiei.
Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă sau catalană.
Conform documentaţiei licitatiei.
Conform documentaţiei licitatiei.
Conform documentaţiei licitatiei.
Conform documentaţiei licitatiei.
CIF: G08197774
Înregistrată în Registrul de Fundatii al Generalitat de
Catalonia, cu numarul 563.
-

Relatii suplimentare si sprijin la
BPCE
Data inregistrării

2.

Titlu:

BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic
Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492
E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro
12.04.2016

Licitatie internatională - articole de uz medical

Licitaţie deschisă pentru stabilirea unui acord-cadru pentru furnizarea de articole pentru uz
medical pentru Servicio Madrileño de Salud — Spitalul Universitar «12 de Octubre»

Denumirea licitatiei

Achizitia de articole de uz medical
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic
privind criteriile enunțate în caietul de sarcini (economic: 70%,
tehnic: 30%)

Numar licitatie/cod de identificare
la organizator

P.A. 2016-0-22
Furnizarea de articole pentru uz medical.
Descriere loturi: (denumiri originale in limba spaniola)


Lot 1 - Aguja con aletas de seguridad 10 cm nº 21 y nº
23

Obiectul licitatiei

Valoare estimata: 1.034 EUR (fără TVA)
 Lot 2 - Aguja con aletas de seguridad nº 19
Valoare estimata: 443,84 EUR (fără TVA)
 Lot 3 - Aguja con aletas de seguridad nº 21, nº 23, nº 25
Valoare estimata: 11.818 EUR (fără TVA)
 Lot 4 - Tapón sonda
Valoare estimata: 1.033,56 EUR (fără TVA)
 Lot 5 - Llave 3 vías
Valoare estimata: 32.600,70 EUR (fără TVA)
 Lot 6 - Llave 3 vías con alargadera
Valoare estimata: 35.100 EUR (fără TVA)
 Lot 7 - Válvula simple de seguridad p/acceso
intravenoso

Valoare estimata: 229.970,40 EUR (fără TVA)
 Lot 8 - Prolongación válvula bifurcada (2 vias) con
conexión luer luer-lock

Produsele licitate
Valoare contract
Numele firmei organizatoare
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Adresa paginii web
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de
unde se poate obtine, pretul
achizitiei)
Fecha límite para la recepción de
solicitudes de documentos o de
acceso a los mismos

Valoare estimata: 4.800 EUR (fără TVA)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile
publice) : 33141320
348.480,55 EUR (fara TVA)
Servicio Madrileño de Salud
Spitalul Universitar «12 de Octubre»
Avenida de Córdoba, s/n
28041 Madrid - SPANIA
+34 913908591/8552
+34 913908181
pilar.tomeo@salud.madrid.org
http://www.madrid.org/contratospublicos
Pot fi obținute in mod gratuit, de la Unidad de Contratación
Administrativa — Publicaciones.
18 mai 2016

Termen limită pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de
participare
Perioada minimă pe parcursul
căreia ofertantul trebuie să își
mențină oferta
Durata contractului sau termenul
de finalizare
Data si ora deschiderii ofertelor
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Garantia de buna executie
Experienta necesara
Conditii de plata
Conditii de transport
Bonitate
Date suplimentare

Relatii suplimentare si sprijin la
BPCE
Data inregistrării

30 mai 2016, ora 14:00

Pana la 5 septembrie 2016
12 luni (de la atribuirea contractului)
Oferta economica:15 iunie 2016, ora 10:15
Oferta tehnica: 6 iulie 2016, ora 10:00
Loc: Spitalul Universitar «12 de Octubre» - Sala de sedinte 2
Conform documentaţiei licitatiei.
Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă.
Nu se solicita.
Conform documentaţiei licitatiei.
Conform documentaţiei licitatiei.
Conform documentaţiei licitatiei.
Organism public. CIF:
Pentru actualizarea datelor de deschidere a ofertelor: a se
vedea portalul de achiziții publice al Comunității Madrid.
Cheltuielile cu anunțuri în Buletinele oficiale vor fi suportate
de către ofertanți.
BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic
Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492
E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro
12.04.2016

