ALERTA FUTURA RELATIVA A LA COMPRA PÚBLICA DE SOLUCIONS INNOVADORES
PER A ADQUIRIR UN SERVEI INNOVADOR DE GESTIÓ INTEGRAL I INTEGRADA,
MILLORAT AMB L’ÚS DE TECNOLOGIES DIGITALS, DELS PACIENTS QUE UTILITZIN O
PUGUIN NECESSITAR UN MARCAPASSOS

1.- Entitat Adjudicadora

a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de contractació
c.- Domicili: Sant Antoni M. Claret, 167, tel. 93.553.76.21 / fax 93.553.76.31
d.- Localitat i codi postal: Barcelona 08025
e.- Perfil Contractant: Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya
f.- Direcció correu electrònic: contractacions@santpau.cat

2.- Objecte de l’alerta

Aquest avís d’alerta futura anuncia una futura consulta de mercat obert (OMC) i proporciona
informació en una etapa primerenca sobre la data d’inici prevista i el volum de compra del
procediment

de

contractació

pública

esmentat

en

l’encapçalament

(en

endavant,

RITMOCORE).

Els membres del grup de compradors de RITMOCORE han acordat iniciar un procés conjunt de
licitació per adquirir un servei innovador per a una gestió integral i integrada dels pacients que
puguin necessitar o ja utilitzin un marcapassos.

RITMOCORE té com a objectiu passar del model de subministrament de dispositius, a una
oferta de serveis innovadora, incloent:
•

Implantació de l’ús de marcapassos multimarca i disponibilitat d’un catàleg de
productes ampli.

•

Integració de la monitorització dels dispositius implantats i signes vitals dels
pacients.

•

Disseny i implantació d’un programa d’apoderament dels pacients.

•

Disseny i implantació d’un aplicatiu que permeti la comunicació en temps real.

El model de prestació de serveis es basarà en un enfocament de repartiment de riscos que
estableixi un nou esquema de cooperació entre les institucions i el proveïdor per maximitzar el
valor obtingut per al pacient.

El procés de compra pública de solucions innovadores o PPI es defineix com un procediment
on les autoritats contractants actuen com a client pioner de productes o serveis innovadors que
encara no són disponibles a gran escala comercial i pot incloure assaigs de conformitat.

Aquesta compra rep co-finançament per part del programa de recerca i innovació de la Unió
Europea Horizon 2020 en virtut del contracte (Grant Agreement en anglès) número 727796.
Tanmateix, la Unió Europea no participa en el procés de licitació com a entitat contractant.

El grup de compradors de RITMOCORE està format per:
•

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Spain; NUTS: ES511) – en el rol de comprador principal.

•

Liverpool Heart and Chest Hospital NHS Foundation Trust (UK; NUTS:
UKD4).

•

Hospital Universitari de Bellvitge (Spain; NUTS: ES511).

•

Fundació Assistencial Mútua de Terrassa (Spain; NUTS: ES511).

Aquest grup pot estar subjecte a variacions atès que noves entitats contractants estan en
procés de formalització de la seva participació.

La licitació es dividirà en lots amb diferents volums d’activitat. En particular, s’ha identificat un
lot per a cada comprador per tal de gestionar les particularitats locals de les característiques
dels serveis contractats, així com la població específica adreçada.

3.- Informació relativa a la futura OMC:

En el procés de preparació d’aquesta compra pública de solucions innovadores (PPI en les
seves sigles en anglès), tots els agents interessats poden participar a la consulta oberta del
mercat (OMC en les seves sigles en anglès), independentment de la localització geogràfica,
magnitud i l’estructura de governança de la seva organització.

Les finalitats de l’OMC són:

•

Informar sobre el procés de licitació, per tal d’afavorir la màxima participació
possible de les parts interessades.

•

Donar a conèixer els objectius de la licitació.

•

Millorar el coneixement sobre la qualitat i les característiques tècniques de les
solucions disponibles al mercat.

•

Permetre a les parts interessades de fer arribar comentaris i suggeriments
considerats útils per a l’autoritat contractant en la preparació de la licitació.

L’OMC serà realitzada, com a mínim, en anglès. La informació sobre totes les activitats,
instruments, dates i localitzacions relatives a la consulta oberta de mercat estaran disponibles a
la pàgina web del projecte (www.ritmocore-ppi.eu), a la pàgina del perfil del contractant del
comprador principal, així com a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=sant+pau&idCap=4373006&ambit=& (en endavant, el perfil) en un període de 60 dies des
de la publicació de l’anunci previ d’informació (PIN) al Diari Oficial de la Unió Europea, en data
6 de gener de 2018 (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5024-2018:TEXT:EN:HTML).

S’AVISA A TOTS ELS INTERESSATS QUE SERÀ NECESSARI DONAR-SE D’ALTA EN EL
PERFIL PER PODER PARTICIPAR EN L’OMC.

Finalment, aquest avís d’alerta futura no suposa un compromís de compra; no obliga a l’entitat
compradora a atorgar els contractes mencionats ni defineix cap límit pel contingut de la
convocatòria de licitació.

4.- Enviament i publicació al Diari de la Unió Europea:
•

Data d’enviament: 4 de gener de 2018

•

Data de publicació, que s’adjunta a continuació de la present alerta: 6 de gener de
2018

Barcelona, 22 de gener de 2017

Mireia Barroso
Lletrada, Cap Unitat de Contractació

