Informe justificació puntuació valoració tècnica

Informe tècnic corresponent a la valoració de les ofertes de l’expedient
CS/AP52/1100778901/19/PS – Subministrament de 3 ecògrafs digitals gamma alta per a
ginecologia, nivell 3 amb 2 sondes, pels Serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
de Badalona (CAP La Riera Matamoros), Mollet (Hospital de Mollet) i Santa Coloma de
Gramenet (CAP Santa Coloma).
S’han rebut ofertes de les següents empreses:





Canon
General Electric Healthcare España (GE)
Philips
Siemens

Un cop revisades les ofertes es fan les següents consideracions i valoracions als punts a
sota indicats, fent descripció dels criteris susceptibles de judici de valor (sobre 2):
2.1 Imatge
La puntuació màxima és de 12 punts, i es valora la definició i resolució de la imatge a temps
real, que l’equip pugui treballar a pantalla complerta, cine loop, l’equalitzador de la imatge, la
profunditat de la imatge mantenint la qualitat i la capacitat 3D/4D.
La proposta que obté la màxima puntuació és GE, destacant una molt bona resolució
d’imatge, permet treballar amb pantalla de 23”, una molt bona definició en pacients amb
mala transmissió, cine loop, facilitat en el maneig dels botons per a millorar la imatge i
possibilitat d’optimització d’imatge (equalitzador). Obté 12 punts.
Els licitadors Canon i Siemens obtenen 10 punts. Destaquen una molt bona resolució
d’imatge, bona definició en pacients amb mala transmissió, cine loop, equalitzador i facilitat
en el maneig dels botons.
Philips ofereix una resolució d’imatge acceptable, però inferior a la resta d’equips oferts,
equalitzador, cine loop i botons de panell de control menys intuïtius. Obté 7 punts.

2.2

Zoom

Es valora el zoom tant a temps real com al revisar les imatges processades, la seva
potència i qualitat per a mantenir la resolució de la imatge (zoom d’alta densitat).
Les 4 empreses ofereixen zoom en temps real i imatge congelada, i tots obtenen la màxima
puntuació de 4 punts.

2.3

Doppler

Es valora la qualitat del doppler color i polsat amb programes específics per a l’estudi de
vasos de baixa velocitat, en un total de 3 punts.
Els licitadors Canon i GE obtenen la màxima puntuació oferint un doppler de molt bona
qualitat amb millor imatge que d’altres ecògrafs, obtenció d’ona fàcil i utilitzant pocs botons, i
facilitat en la seva optimització.
L’ecògraf Siemens presenta també una bona qualitat, però l’obtenció d’ona requereix més
botons que els altres equips comentats, i sí mostra facilitat en la seva optimització. Obté 2
punts.
Per últim, Philips té un doppler de bona qualitat, però inferior en imatge i en el mateix
maneig que la resta, i l’optimització es fa difícil. Obté un total d’1 punt.
2.4

Maneig i ergonomia

Es valora en 3 punts, que el panell de control i pantalla siguin ajustables en altura i posició,
reposapeus, desplaçament de pantalla, braç articulat, pantalla tàctil, etc.
GE és qui presenta un ecògraf que per les seves dimensions facilita el maneig i els
desplaçaments, òptim per a utilitzar en despatxos petits. Obté 3 punts.
La resta de licitadors obtenen únicament 2 punts, ja que malgrat el maneig i ergonomia
siguin correctes, es fa difícil de moure per la seva mida massa gran.
2.5

Adequacions necessitats assistencials

Es valora en 8 punts la idoneïtat del programari específic i del programari-sonda d’acord
amb l’activitat, així com també la valoració de les sondes.
GE, Siemens i Canon obtenen la màxima puntuació de 8 punts, per tractar-se d’ecògrafs
amb característiques adequades per a fer ecografies de primer, segon trimestre, i també
doppler. Disposen de presets per a ecografies, i panell de control més aviat fàcil i intuïtiu.
L’ecògraf Philips permet fer ecografies de primer, segon trimestre, i doppler. El programarisonda és adequat, però la imatge és inferior a d’altres equips, i el panell de control és menys
intuïtiu. Obté 5 punts.
2.6

Dissipació tèrmica

Valora la capacitat i el sistema de dissipació tèrmica de l’aparell, amb un total de 2 punts.
Els equips presentats per GE i Siemens obtenen la puntuació màxima de 2 punts, amb una
valoració favorable i molt correcta.
Philips i Canon obtenen 1 punt, i presenten un equip amb valoració correcta en aquest
apartat.

2.7

Capacitat emmagatzematge imatges

Valora la capacitat i idoneïtat del sistema que disposa l’ecògraf per emmagatzemar
imatges sense necessitat d’esborrar-les.
Els 4 licitadors obtenen la màxima puntuació d’1 punt, oferint una adequada
capacitat d’emmagatzematge d’imatges i vídeos.

Observacions:
L’equip que obté la màxima puntuació és General Electric, model Voluson S8, amb
33 punts. Aquest ecògraf té les característiques de resolució d’imatge adequades
per a l’ASSIR (només comparables amb Siemens). Afegeix una pantalla més gran
que la resta d’ecògrafs, facilitat en l’ús dels botons, i millor imatge i resolució del
doppler, que la resta d’equips provats. També destacar, que la seva mida més petita
facilita el seu desplaçament dins despatxos petits, segons es realitzi ecografia
abdominal o vaginal. De la direcció de l’ASSIR, consideren que és l’equip òptim per
a ginecologia.
El licitador Siemens, model Acuson S1000 Helx Touch obté 29 punts. L’ecògraf té
una bona resolució d’imatge, comparable amb el Voluson S8, adequada per a
l’ASSIR. Té facilitat per optimitzar la imatge, el doppler és inferior a l’equip General
Electric, i de mida massa gran per a despatxos petits. Recentment hi ha hagut
avaries importants i de difícil resolució en els ecògrafs Siemens instal·lats als ASSIR
Mollet i Granollers, que han estat difícils de solucionar i han dificultat molt la tasca
assistencial, malgrat la bona disponibilitat del personal tècnic de Siemens.
L’ecògraf Canon, model Aplio 300 obté la mateixa puntuació total que Siemens, amb
29 punts.
Per últim, l’ecògraf Philips, model Affiniti 50, obté una puntuació total de 21 punts. La
imatge ecogràfica és inferior als altres ecògrafs avaluats. El maneig dels botons és
poc intuïtiu, especialment el doppler, i les dimensions de l’aparell són massa grans
per a despatxos petits.
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