ANNEX VALORACIÓ TÈCNICA B1
EXPEDIENT: OBE 21/052 SERVEI D’OBTENCIÓ DE RESULTATS CLÍNICS INDIVIDUALITZATS QUE PERMETIN DISPENSAR EL TRACTAMENT COMPLEMENTARI MÉS ADEQUAT A PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA
Requeriments tècnics específics
• Tècnica emprada qRT-PCR.
• Ha de permetre l’anàlisi en teixit tumoral inclòs en parafina i fixat amb formalina.
• Han d’aportar dades sobre receptors d’estrògens, progestàgens i HER2 per la determinació del fenotip.
• Poder pronòstic i predictiu que estima la probabilitat de recidiva a 9 anys.
• Capacitat predictiva del benefici de tractament amb quimioteràpia.
• La recollida de mostres i entrega de resultats les realitzarà l’empresa adjudicatària que haurà de comptar amb personal específic propi per aquesta tasca.
• El servei de recollida de mostres serà personalitzat.
• Els envasos, contenidors i formularis de sol·licitud els proporcionarà l’empresa adjudicatària.
• Els professionals mèdics de l’HSP podran sol·licitar el test per pacients amb càncer de mama de recent diagnòstic, en aquells casos en els que tinguin dubtes sobre el benefici de l’administració de quimioteràpia i compleixin els requisits clínics definits pels
responsables de l’Hospital.
• A més de les sol·licituds del test per pacients amb ganglis negatius també s’inclouen:
- Test de càncer de mama, per pacients amb ganglis positius en aquells casos en que els responsables de l’Hospital ho considerin oportú i sempre dins de les especificacions del fabricant.
• No existirà cap límit per la sol·licitud de les proves més enllà de les que quedin recollides per part dels criteris clínics preestablerts.

Documentació tècnica
Els proveïdors en la seva oferta tècnica han de presentar, com a mínim, la documentació que respongui a tots i cadascun dels Requeriments Tècnics expressats en aquest document. En aquesta documentació haurà de constar com a mínim:
1. Aspectes regulatoris, qualitat i organització:
- Documentació regulatòria
- Sistemes de qualitat: certificacions i acreditacions
- Organització assistencial
- Característiques del personal: formació, activitat científica i publicacions
- Sistemes d’atenció a la sol·licitud: atenció i recolzament a la sol·licitud
(ordinària, urgent, ampliació de proves)
2. Gestió de mostres i transport:
- Contenidors, subministrament, característiques
- Sistemes d’identificació de mostres, traçabilitat, etc.
- Característiques de la missatgeria: personal, mitjans, circuit, horari, etc.
- Tractament de mostres
3. Tractament de les mostres:
- Mètodes i equips
- Temps de resposta en emetre el resultat
- Condicions especials d’obtenció de la mostra
- Resultats informats: tipus d’informe, unitats, valors de referència,
interpretació, limitacions, seccions de realització i responsable
4. Informes i arxius:
- Tipus d’informes - Mitjans d’emissió i enviament
- Conservació i recuperació de les mostres
5. Altres serveis de valor afegit, entre d’altres:
- Consultoria clínica
- Recolzament i assessoria tècnica
- Informació tècnica
- Informació estadística i econòmica
- Atenció al client
- Cursos de formació (es valoraran acords amb Universitats i altres CCAA)

LICITADOR

PALEX

COMPLIMENT El licitador compleix amb els requeriments del Plec de Prescripcions tècniques i, per tant,
es procediex a valorar.
PPT

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (B1) Fins a 50 punts.

Puntuació
màxima

Motivació

Puntuació

Canvi d’actitud terapèutica guiada per la prova. Fins a 17 punts.
En aquest apartat, el licitador presentarà una memòria explicativa del resultats, testats, de les seves proves que han de resultar en un canvi d’actitud
terapèutica guiada per la prova. S’haurà de deixar constància del número de gens analitzats, la vinculació d’aquests a la fiabilitat del resultat, la
demostració dels seus resultats en estudis prospectius aleatoritzats, l’acceptació que hagin tingut la presentació dels seus estudis, a les guies de pràctica
clínica internacionals –americanes i europees- i així com qualsevol altra informació que cregui convenient per a la defensa de la seva tècnica.

17

Palex aporta diferents estudis i existeix un metaanàlisi en el que es demostra
que l'eina és d'utilitat per la decisió terapèutica. També presenta una validació
prospectiva en un estudi aleatoritzat TAYLORX.

17

Total puntuació

17

Capacitat d’estimació pronòstica. Fins a 10 punts.
En aquest apartat, el licitador presentarà una memòria explicativa del resultats, testats, de les seves proves, en relació a la capacitat d’estimació
pronòstica. S’haurà de deixar constància del sistema d’estimació així com la fiabilitat del resultat, l’acceptació que hagin tingut la presentació dels seus
estudis a les guies de pràctica clínica internacionals –americanes i europees- i així com qualsevol altra informació que cregui convenient per a la defensa
de la seva tècnica.

10

Total puntuació

10

Capacitat predictiva del benefici de quimioteràpia complementària. Fins a 23 punts.
En aquest apartat, el licitador presentarà una memòria explicativa dels resultats, testats, de les seves proves, en relació a la capacitat d’estimació
predictiva i que aquesta hagi estat demostrada en estudis prospectius aleatoritzats. S’haurà de deixar constància del sistema emprat així com la fiabilitat
del resultat, l’acceptació que hagin tingut la presentació dels seus estudis a les guies de pràctica clínica internacionals – americanes i europees- i així
com qualsevol altra informació que cregui convenient per a la defensa de la seva tècnica.

23

Total puntuació

23

TOTAL PUNTUACIÓ B1
Barcelona, a 18 de maig de 2021

17

La paltaforma disposa d'una validació com a eina pronòstica tant
retrospectiva com prospectiva fonamentada en més de dos estudis amb una
mida poblacional adient.

10

10
La plataforma disposa d'una validació de sensibilitat i benefici de la
quimioteràpia en el context d'un estudi aleatoritzat prospectiu amb una
mediana de 9 anys de seguiment demostrant ser de forma clara una eina molt
útil i eficient en l'elecció del tractament complementari i evitar la quimioteràpia
en els pacients que realment no la necessiten. Està recomanada la seva
utilització en totes les guies nacionals i internacionals.

23

23
PALEX

50

