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VIRCELL SPAIN, S.L.U SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/04 21.11.2019 16.01.2022 15.01.2022 Contracte (3+2) 76.515,00 €       65.802,90 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer 
l'activitat analítica descrita als diferents laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, 
corresponent al LOT 2 (Reactius i equipaments necessaris per a la detecció d'antígens respiratoris) 

ALERE 
HEALTHCARE,S.L.U.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/04 21.11.2019 16.01.2022 15.01.2022 Contracte (3+2) 7.180,00 €        7.180,00 €          
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer 
l'activitat analítica descrita als diferents laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, 
corresponent al LOT 3 (Reactius per a la detecció no molecular de la infecció per Clostridium difficile) 

ROCHE DIAGNÒSTICS, 
S.L.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/04 21.11.2019 14.05.2019 13.05.2022 Contracte (3+2) 167.102,50 €     150.280,50 €      
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer 
l'activitat analítica descrita als diferents laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, 
corresponent al LOT 1 (Reactius i equips necessaris per a la realització de determinacions de Serologia urgent i biomarcadors)

LEICA MICROSISTEMAS, 
S.L.U.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/05 29.01.2019 06.03.2019 05.03.2023 Contracte (4+1) 171.000,00 €     170.000,00 €      
Subministrament de reactius, productes químics, material fungible i cessió d'equipament principal i auxiliar, així com el seu manteniment, per 
a la realització de determinacions d'anatomia patològica

HAIN LIFESCIENCE SPAIN, 
S.L.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/09 15.02.2019 20.03.2019 19.03.2021 Contracte (2+2) 36.135,60 €       30.796,80 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per a la 
realització de determinacions de Biologia Molecular del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès. LOT 1 (Reactius, material 
fungible i equips necessaris per a la realització de determinacions de Genètica Humana)

DIASORIN IBERIA, S.A. SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/09 15.02.2019 20.03.2019 19.03.2021 Contracte (2+2) 10.500,00 €       10.500,00 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per a la 
realització de determinacions de Biologia Molecular del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès. LOT 2 (Reactius, material 
fungible i equips necessaris per a la realització de les determinacions de l'Herpes Simple 1 i 2)

RADIOMETER IBERICA, 
S.L.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/08 14.05.2019 06.06.2019 05.06.2023 Contracte (4+1) 12.300,00 €       12.120,00 €        
Subministrament de reactius i material auxiliar amb cessió i manteniment de l'equipament necessari per a la realització de determinacions 
analítiques i per a analitzadors de gasos en sang i altres paràmetres.
LOT 2 Consorci Sanitari Integral. Hospital Moisès Broggi

SEBIA HISPANIA, S.A. SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/11 14.05.2019 13.06.2019 12.06.2021 Contracte (2+2) 21.013,94 €       20.254,00 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari per a la realització 
de les determinacions de Bioquímica als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf. LOT 1 
Reactius per electroforesi capil�lar

SEBIA HISPANIA, S.A. SUBMIN. CONCURS CLILAB 2018/11 14.05.2019 13.06.2019 12.06.2021 Contracte (2+2) 9.836,00 €        9.505,20 €          
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari per a la realització 
de les determinacions de Bioquímica als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf. LOT 2 
Reactius per electroforesi en gel d'aragosa

VIRCELL SPAIN, S.L.U SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/01 20.06.2019 19.07.2019 18.07.2022 Contracte (3+2) 23.787,50 €       23.787,50 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat, i necessàriament complementari, per a la realització de les 
determinacions de serologia  monotest i autoimmunitat als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el 
Garraf. LOT 1 Reactius per tècniques de serologia monotest

PALEX MEDICAL, S.A. SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/01 20.06.2019 19.07.2019 18.07.2022 Contracte (3+2) 21.672,00 €       16.374,40 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat, i necessàriament complementari, per a la realització de les 
determinacions de serologia  monotest i autoimmunitat als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el 
Garraf. LOT 2 Reactius per a la determinació de calprotectina

WERFEN ESPAÑA, S.A.U. SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/01 20.06.2019 19.07.2019 18.07.2022 Contracte (3+2) 16.442,88 €       16.184,12 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat, i necessàriament complementari, per a la realització de les 
determinacions de serologia  monotest i autoimmunitat als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el 
Garraf. LOT 3 Reactius per a la determinació d'autoanticossos per tècnica d'immunofluorescència indirecta

EUROIMMUN 
DIAGNOSTICS ESPAÑA. 
S.L.U.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/01 20.06.2019 19.07.2019 18.07.2022 Contracte (3+2) 33.996,46 €       30.596,88 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat, i necessàriament complementari, per a la realització de les 
determinacions de serologia  monotest i autoimmunitat als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el 
Garraf. LOT 4 Reactius per a la determinació d'autoanticossos per tècnica immunoblot

CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA i EL GARRAF
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WERFEN ESPAÑA, S.A.U. SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/01 20.06.2019 19.07.2019 18.07.2022 Contracte (3+2) 60.800,00 €       60.800,00 €        
Subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat, i necessàriament complementari, per a la realització de les 
determinacions de serologia  monotest i autoimmunitat als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el 
Garraf. LOT 5 Reactius per a la determinació d'autoanticossos per tècnica immunoassaig quimiolumiscent

ARES SOLUCIONES DE 
IDENTIFICACIÓN, S.A.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/06 14.10.2019 16.10.2019 15.10.2022 Contracte (3+2) 28.576,00 €       25.202,20 €        
Subministrament d'etiquetes de codi de barres i cessió d'equipament, per a la realització de l'activitat analítica als diferents laboratoris del 
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB) NO DIVISIÓ LOTS

MEDILAB, S.L. SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/03 24.10.2019 24.10.2019 31.12.2019 - 48.000,00 €       45.978,00 €        
Adquisició de dues cabines de formol i taula de tallat, per a la realització de l'activitat a l'Anatomia Patològcia del Consorci del Laboratori 
Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, al Laboratori d'Igualada i de Sant Boi de Llobregat NO DIVISIÓ LOTS

SIEMENS HEALTHCARE, 
S.L.U.

SUBMIN. CONCURS CLILAB 2019/10 16.10.2019 13.11.2019 12.11.2022 Contracte (4+1) 80.010,25 €       68.799,17 €        
Subministrament de reactius i material auxiliar amb cessió i manteniment de l'equipament necessari per a la realització de determinacions 
analítiques al servei d'urgències de l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú NO DIVISIÓ LOTS


