
 

Contractació
Pública

Diàleg Competitiu - Disseny, implantació i operació d'un model de gestió i servei per
donar valor a la informació del sistema sanitari català en el marc de les polítiques
públiques

Aclariment sobre els plecs i altra documentació del procediment. Vegeu l'apartat d'avisos.

Contractació del Disseny, implantació i operació d¿un model de gestió i serveis per donar valor a les dades
del sector sanitari català en el marc de les polítiques públiques, a través d¿un contracte de col¿laboració

entre el sector públic i el sector privat (vegeu més detall al document descriptiu al Perfil del contractant)

8 anys

Barcelona

17/07/13 13:00 h

El procediment de licitació és configurarà mitjançant un diàleg competitiu a l¿empara dels articles 179 a 183 del TRLCSP.
En tractar-se d¿un contracte de col¿laboració entre el sector públic i el sector privat, els Plecs de Clàusules

Administratives i de Prescripcions Tècniques han estat substituïts per un document descriptiu i un programa funcional (art. 134,135 y 136
TRLCSP) on s¿identifica la naturalesa de les necessitats a satisfer i s¿estableixen els elements jurídics, tècnics i econòmics bàsics que
conformen la licitació. Així mateix, conté la informació sobre el procediment de licitació i els models de formularis necessaris per tal que els
candidats puguin presentar les seves sol¿licituds de participació.

8.264.000,00 € sense IVA

No

Data de publicació:

 

Subhasta electrònica

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Procediment de licitació:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut

2013/049

Urgent

Col·laboració Públic-Privat

Diàleg competitiu

Dades del contracte

Dades de l'anunci

17/06/13 09:30 h



No

No hi ha lots

 - 13/06/13Accés al DOUE

No

No

Limitació d'empreses candidates:

9

 Plec de clàusules administratives PDF

 Plec de prescripcions tècniques PDF

Documento Descriptivo DC VISC+.pdf PDF

 

 

Nombre màxim:

Garantia provisional:

S'accepten variants:

DOUE:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Plecs

Documentació

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193221-2013:TEXT:ES:HTML&src=0
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