6

Indicador d'humitat de fàcil lectura/interpretació: es
valorarà que l'indicador de humitat sigui visible i de fàcil
interpretació

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

L'indicador d'humitat es de
fàcil lectura i interpretació

El bolquer disposa de barreres
antifugues que es mantenen
en bones condicions

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Total Puntuació

Indicador d'humitat no es visible i per tant no es de fàcil interpretació (0 punts)
45

7

El bolquer disposa de barrera antifugues i aquesta es manté en bones
Barrera antifugues integrada: es valorarà que el bolquer
condicions durant el seu ús, evitant vessaments (7 punts)
disposi de barrera antifugues i que aquesta es mantingui
El bolquer no disposa de barrera antifugues i/o aquesta no es manté en bones
en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments
condicions durant el seu ús, evitant vessaments (0 punts)
Indicador d'humitat sigui visible i de fàcil interpretació (6 punts)

7

45

6

7

7

11

Els materials que composen el
bolquer no provoquen
irritacions, son transpirables i
respectuosos amb la pell del
pacient
El bolquer disposa de
neutralitzants d'olor efectius

12

El bolquer absorbeix l'orina en
el seu interior

12

11

2

Punts

Presenta un pla de formació al
personal assistencial sobre l'ús del
material

Observacions

REF: 15002000

Active medical disposable

2

El bolquer diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (7 punts)
Sistema antiolor: es valorarà que el bolquer disposi
d'algun tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia El bolquer no diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (0 punts)

els materials que composen el bolquer produeixin irritacions, no son
transpirables i no son respectuosos amb la pell del pacient (0 punts)

els materials que composen el bolquer no produeixin irritacions, transpirables, i
son respectuosos amb la pell del pacient (11 punts)

Pla detallat de formació al personal assistencial sobre l'ús
Es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material (2 punts)
del producte: es valorarà un pla de formació sobre l'ús
correcte del material en correspondència amb les seves No es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material (0
característiques
punts)
Qualitat del material i del seu comportament
El bolquer absorbeix l'orina en el seu interior (12 punts)
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la
qual el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior
El bolquer no absorbeix l'orina en el seu interior (0 punts)

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els
Bolquer adult materials no produeixin irritacions i siguin respectuosos
amb la pell del pacient
anatòmic

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

3432

Codi
material

LOT 1. BOLQUER ADULT ANATÒMIC

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

QUADRE VALORACIÓ criteris_subjectius_CSI2021079

Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la
qual el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior

Indicador d'humitat sigui visible i de fàcil interpretació (6 punts)

Indicador d'humitat de fàcil lectura/interpretació: es
valorarà que l'indicador de humitat sigui visible i de fàcil
interpretació

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

2

45

6

7

7

11

12

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Total Puntuació

Indicador d'humitat no es visible i per tant no es de fàcil interpretació (0 punts)

El bolquer disposa de barrera antifugues i aquesta es manté en bones
condicions durant el seu ús, evitant vessaments (7 punts)
El bolquer no disposa de barrera antifugues i/o aquesta no es manté en
bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (0 punts)

Barrera antifugues integrada: es valorarà que el bolquer
disposi de barrera antifugues i que aquesta es mantingui
en bones condicions durant el seu ús, evitant
vessaments

El bolquer diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (7 punts)
Sistema antiolor: es valorarà que el bolquer disposi
d'algun tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia El bolquer no diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (0 punts)

els materials que composen el bolquer produeixin irritacions, no son
transpirables i no son respectuosos amb la pell del pacient (0 punts)

els materials que composen el bolquer no produeixin irritacions, transpirables, i
son respectuosos amb la pell del pacient (11 punts)

El bolquer no absorbeix l'orina en el seu interior (0 punts)

Qualitat del material i del seu comportament
El bolquer absorbeix l'orina en el seu interior (12 punts)

Pla detallat de formació al personal assistencial sobre l'ús Es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material (2 punts)
del producte: es valorarà un pla de formació sobre l'ús
correcte del material en correspondència amb les seves No es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material (0
característiques
punts)

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els
Bolquer adult materials no produeixin irritacions i siguin respectuosos
amb la pell del pacient
anatòmic

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

3432

Codi
material

LOT 1. BOLQUER ADULT ANATÒMIC

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

45

6

7

7

11

12

2

3

45

6

7

7

11

12

2

3RS

45

6

7

7

11

12

2

45

6

7

7

11

12

2

9723 9709

REF: 15002000

Active medical
disposable

El bolquer no disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, i això fa que es perdi la seva capacitat
d'enganxament i que no mantingui per tant la integritat del bolquer (0
punts)

El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, que no perden la seva capacitat
d'enganxament i que es manté per tant la integritat del bolquer (8 punts)

El bolquer no diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (0 punts)

El bolquer diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (5 punts)

Total Puntuació

Indicador d'humitat sigui visible i de fàcil interpretació (4 punts)
Indicador d'humitat de fàcil lectura/interpretació: es valorarà
que l'indicador de humitat sigui visible i de fàcil interpretació Indicador d'humitat no es visible i per tant no es de fàcil interpretació (0
punts)
El bolquer disposa de barrera antifugues i aquesta es manté en bones
Barrera antifugues integrada: es valorarà que el bolquer
condicions durant el seu ús, evitant vessaments (2 punts)
disposi de barrera antifugues i que aquesta es mantingui en
El bolquer no disposa de barrera antifugues i/o aquesta no es manté en
bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments
bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (0 punts)

Sistema antiolor: es valorarà que el bolquer disposi d'algun
tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia

els materials que composen el bolquer no produeixin irritacions,
Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials transpirables, i son respectuosos amb la pell del pacient (6 punts)
no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i
els materials que composen el bolquer produeixin irritacions, no son
respectuosos amb la pell
transpirables i no son respectuosos amb la pell del pacient (0 punts)
Absència de dermatitis en zona abdominal/cintura: es
El bolquer permet una bona transpiracio i no produeix dermatitis al
valorarà que el disseny del bolquer a la zona
contacte amb la pell (6 punts)
abdominal/cintura permeti la transpiració i no produeixi
El bolquer no permet una bona transpiració i acaba produint dermatitis al
dermatitis al contacte amb la pell
contacte amb la pell ( 0 punts)

Grau d'adherencia de les tires i capacitat de les tires
d'enganxar-se varies vegades: es valorarà la capacitat de
fixació de les tires després de reposicionaments
successius, que no perdin la seva capacitat d'enganxament
i que es mantingui la integritat del bolquer després dels
successius enganxats i desenganxats

Pla detallat de formació al personal assistencial sobre l'ús Es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material ( 2
punts)
del producte: es valorarà un pla de formació sobre l'ús
correcte del material en correspondència amb les seves
No es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material ( 0
característiques
punts)
Qualitat del material i del seu comportament
El bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i no es produeixen
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual
vessaments (12 punts)
el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i per tant
El bolquer no absorbeix l'orina en el seu interior i es produeixen
l'absència de vessaments
vessaments (0 punts)

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

45

2

Disposa de barrera
antifugues i es manté en
bones condicions
2

45

4

L'indicador d'humitat és
visible i fàcil d'interpretar

5

4

El bolquer disposa de
neutralitzants de l'olor

6

Es transpirable a la zona
abdominal/cintura i no
produeix dermatitis

6

5

6

No produeix irritacions, son
transpirables i respectuosos
amb la pell del pacient

8

6

Les tires es mantenen
fixades després de diferents
reposicionaments. No perden
la capacitat d'enganxament.

12

El bolquer absorbeix l'orina
en el seu interior i no es
produeixen vessaments

12

8

2

Punts

Presenta un pla de formació
al personal assistencial sobre
l'ús del material

Observacions

REF:11032100

Active medical disposable

2

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Bolquer adult
elàstic

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

6473

Codi
material

LOT 2. BOLQUER ADULT ELÀSTIC

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

La barrera antifugues es
estreta, no és suficient i hi ha
vessaments

L'indicador d'humitat és
visible i fàcil d'interpretar

El bolquer disposa d'un
polimer superabsorbent que
neutralitza l'olor

Es transpirable a la zona
abdominal/cintura i no
produeix dermatitis

No permet una bona
transpiració i pot acabar
produint irritacions a la pell.
Queda molta estona el bolquer
mullat.

Les tires es mantenen
fixades després de diferents
reposicionaments. No perden
la capacitat d'enganxament.

Triga molt en absorbir l'orina
en el seu interior i hi ha
vessaments

Presenta un pla de formació
al personal assistencial sobre
l'ús del material

Observacions

REF: 70060203250000

25

0

4

5

6

0

8

0

2

Punts

ALBINO DIAS ANDRADE SL

Disposa de barrera
antifugues i es manté en
bones condicions

37

2

4

5

El bolquer disposa de
particules superabsorvents
que tenen propietats
neutralitzants de l'olor
L'indicador d'humitat és
visible i fàcil d'interpretar

6

6

0

12

2

Punts

Es transpirable a la zona
abdominal/cintura i no
produeix dermatitis

No produeix irritacions, son
transpirables i respectuosos
amb la pell del pacient

Les tires perden la capacitat
d'enganxament després de
diferents reposicionaments

El bolquer absorbeix l'orina
en el seu interior i no es
produeixen vessaments

Presenta un pla de formació
al personal assistencial sobre
l'ús del material

Observacions

REF: 1820126

Laboratorios Indas SAU

Es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material ( 2
punts)
No es presenta un pla de formació a l'assitencial sobre l'us de material ( 0
punts)

Barrera antifugues integrada: es valorarà que el bolquer
disposi de barrera antifugues i que aquesta es mantingui en
bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments

Indicador d'humitat de fàcil lectura/interpretació: es valorarà
que l'indicador de humitat sigui visible i de fàcil interpretació

Sistema antiolor: es valorarà que el bolquer disposi d'algun
tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia

Absència de dermatitis en zona abdominal/cintura: es
valorarà que el disseny del bolquer a la zona
abdominal/cintura permeti la transpiració i no produeixi
dermatitis al contacte amb la pell

Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials
no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i
respectuosos amb la pell

Grau d'adherencia de les tires i capacitat de les tires
d'enganxar-se varies vegades: es valorarà la capacitat de
fixació de les tires després de reposicionaments successius,
que no perdin la seva capacitat d'enganxament i que es
mantingui la integritat del bolquer després dels successius
enganxats i desenganxats

Total Puntuació

Indicador d'humitat no es visible i per tant no es de fàcil interpretació (0
punts)
El bolquer disposa de barrera antifugues i aquesta es manté en bones
condicions durant el seu ús, evitant vessaments (2 punts)
El bolquer no disposa de barrera antifugues i/o aquesta no es manté en
bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (0 punts)

Indicador d'humitat sigui visible i de fàcil interpretació (4 punts)

El bolquer no diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (0 punts)

El bolquer diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (5 punts)

els materials que composen el bolquer produeixin irritacions, no son
transpirables i no son respectuosos amb la pell del pacient (0 punts)
El bolquer permet una bona transpiracio i no produeix dermatitis al contacte
amb la pell (6 punts)
El bolquer no permet una bona transpiració i acaba produint dermatitis al
contacte amb la pell ( 0 punts)

els materials que composen el bolquer no produeixin irritacions,
transpirables, i son respectuosos amb la pell del pacient (6 punts)

El bolquer no disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, i això fa que es perdi la seva capacitat
d'enganxament i que no mantingui per tant la integritat del bolquer (0
punts)

El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, que no perden la seva capacitat
d'enganxament i que es manté per tant la integritat del bolquer (8 punts)

Qualitat del material i del seu comportament
El bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i no es produeixen vessaments
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual
(12 punts)
el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i per tant
El bolquer no absorbeix l'orina en el seu interior i es produeixen
l'absència de vessaments
vessaments (0 punts)

Pla detallat de formació al personal assistencial sobre l'ús
del producte: es valorarà un pla de formació sobre l'ús
correcte del material en correspondència amb les seves
característiques

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Bolquer adult
elàstic

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

6473

Codi
material

LOT 2. BOLQUER ADULT ELÀSTIC

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

45

2

4

5

6

6

8

12

2

45

2

4

5

6

6

8

12

2

3

45

2

4

5

6

6

8

12

2

3RS

45

2

4

5

6

6

8

12

2

45

2

4

5

6

6

8

12

2

9723 9709

REF:11032100

Active medical
disposable

45

2

4

5

6

6

8

12

2

3

25

0

4

5

6

0

8

0

2

3RS

25

0

4

5

6

0

8

0

2

45

2

4

5

6

6

8

12

2

9723 9709

REF: 70060203250000

ALBINO DIAS ANDRADE
SL

45

2

4

5

6

6

8

12

2

3

37

2

4

5

6

6

0

12

2

3RS

37

2

4

5

6

6

0

12

2

45

2

4

5

6

6

8

12

2

9723 9709

REF: 1820126

Laboratorios Indas
SAU

BOLQUER
INFANTIL 35KG

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

42549

Codi
material

El bolquer no disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, i això fa que es perdi la seva capacitat
d'enganxament i que no mantingui per tant la integritat del bolquer (0
punts)
els materials que composen el bolquer no produeixin irritacions,
transpirables, i son respectuosos amb la pell del pacient (6 punts)
els materials que composen el bolquer produeixin irritacions, no son
transpirables i no son respectuosos amb la pell del pacient (0 punts)

El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, que no perden la seva capacitat
d'enganxament i que es manté per tant la integritat del bolquer (8 punts)

El bolquer no disposa de doble barrera antifugues i/o aquesta no es
manté en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (0 punts)

El bolquer disposa de doble barrera antifugues i aquesta es manté en
bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (4 punts)

45

4

5

6

8

12

10

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

Observacions

REF: 3602442

0

El bolquer disposa de doble
barrera antifugues

El bolquer no disposa d'una
capa extra de secat ràpid

Els materials del bolquer no
produeixen irritacions

El bolquer no disposa d'una
capacitat de fixació de les
tires després de
reposicionaments successius.
Perden la capacitat
d'enganxament.

El bolquer absorbeix l'orina
en el seu interior però la mida
és petita i hi ha algun
vessament

26

4

0

6

0

6

10

Punts

Laboratorios Indas SAU

Incorpora una crema
formulada amb ingredients
naturals que ajuda a protegir
la pell

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Total Puntuació

Doble barrera antifugues integrada: es valorarà que el
bolquer disposi de doble barrera antifugues i que aquesta es
mantingui en bones condicions durant el seu ús, evitant
vessaments

El bolquer disposa d'un capa de secat ràpid, que permet que durant minim
Capa de secat ràpid: Es valorarà que el bolquer absorbeixi 12 hores es mantigui en bones condicions (5 punts)
els liquids d'una manera ràpida e instantanea amb una
durabilitat de secat de fins a 12 hores
El bolquer no disposa d'una capa de secat ràpid que duran minim 12 hores
es mantigui en bones condicions (0 punts)

Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials
no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i
respectuosos amb la pell

Grau d'adherencia de les tires i capacitat de les tires
d'enganxar-se varies vegades: es valorarà la capacitat de
fixació de les tires després de reposicionaments successius,
que no perdin la seva capacitat d'enganxament i que es
mantingui la integritat del bolquer després dels successius
enganxats i desenganxats

El bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i no es produeixen
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual
vessaments (12 punts)
el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i per tant
El bolquer no absorbeix l'orina en el seu interior i es produeixen
l'absència de vessaments
vessaments (0 punts)

El bolquer no disposa d'una loció dermoprotectora que protegeix la pell
davant la irritació i l'exces de la humitat (0 punts)

El bolquer disposa d'una loció dermoprotectora que protegeix la pell
davant la irritació i l'exces de la humitat (10 punts)

Qualitat del material i del seu comportament

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Protecció de la pell davant la irritació i humitat mitjançant
una loció dermoprotectora incorporada

LOT 3 BOLQUER INFANTIL 3-5KG

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

0

45

4

5

El bolquer disposa d'una
capa de secat ràpid que es
manté fins a 12 hores en
bones condicions. Capa de
sequedad express. Capa
ultra seca.

El bolquer disposa de doble
barrera antifugues

6

8

El bolquer disposa d'una
capacitat de fixació de les
tires després de
reposicionaments successius.
No perden la seva capacitat
d'enganxament i es manté la
integritat del bolquer
Els materials del bolquer no
produeixen irritacions

12

10

Punts

Absorbeix la orina en el seu
interior i no es produeixen
vessaments

Conté una loció
dermoprotectora per protegir
la pell de la irritació i l'excés
d'humitat

Observacions

REF: dodot t-2

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,
S.A.

El bolquer no disposa d'una loció dermoprotectora que protegeix la pell
davant la irritació i l'exces de la humitat (0 punts)

El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, que no perden la seva capacitat
d'enganxament i que es manté per tant la integritat del bolquer (8 punts)

Total Puntuació

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

45

4

El bolquer disposa de doble barrera antifugues i aquesta es manté en
bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (4 punts)
El bolquer no disposa de doble barrera antifugues i/o aquesta no es
manté en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (0
punts)

Doble barrera antifugues integrada: es valorarà que el
bolquer disposi de doble barrera antifugues i que aquesta
es mantingui en bones condicions durant el seu ús, evitant
vessaments

5

6

8

12

10

El bolquer disposa d'un capa de secat ràpid, que permet que durant
Capa de secat ràpid: Es valorarà que el bolquer absorbeixi minim 12 hores es mantigui en bones condicions (5 punts)
els liquids d'una manera ràpida e instantanea amb una
durabilitat de secat de fins a 12 hores
El bolquer no disposa d'una capa de secat ràpid que duran minim 12
hores es mantigui en bones condicions (0 punts)

El bolquer no disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de
reposicionaments successius, i això fa que es perdi la seva capacitat
d'enganxament i que no mantingui per tant la integritat del bolquer (0
punts)
els materials que composen el bolquer no produeixin irritacions,
Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials
transpirables, i son respectuosos amb la pell del pacient (6 punts)
no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i
els materials que composen el bolquer produeixin irritacions, no son
respectuosos amb la pell
transpirables i no son respectuosos amb la pell del pacient (0 punts)

Grau d'adherencia de les tires i capacitat de les tires
d'enganxar-se varies vegades: es valorarà la capacitat de
fixació de les tires després de reposicionaments
successius, que no perdin la seva capacitat d'enganxament
i que es mantingui la integritat del bolquer després dels
successius enganxats i desenganxats

El bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i no es produeixen
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la
vessaments (12 punts)
qual el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i per tant
El bolquer no absorbeix l'orina en el seu interior i es produeixen
l'absència de vessaments
vessaments (0 punts)

Protecció de la pell davant la irritació i humitat mitjançant
una loció dermoprotectora incorporada

El bolquer disposa d'una loció dermoprotectora que protegeix la pell
davant la irritació i l'exces de la humitat (10 punts)

Qualitat del material i del seu comportament

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

BOLQUER
INFANTIL 35KG

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

42549

Codi
material

LOT 3 BOLQUER INFANTIL 3-5KG

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

45

4

5

6

8

12

10

3

26

4

0

6

0

6

10

3RS

26

4

0

6

0

6

10

45

4

5

6

8

12

10

9723 9709

REF: 3602442

Laboratorios Indas
SAU

45

4

5

6

8

12

10

3

45

4

5

6

8

12

10

3RS

45

4

5

6

8

12

10

45

4

5

6

8

12

10

9723 9709

REF: dodot t-2

PROCTER &
GAMBLE ESPAÑA,

Total Puntuació

La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment seca
despres del seu ús (10 punts)
Grau d'impermeabilitat: es valorarà el grau de sequedat de La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba una mica
la pell en contacte amb l'absorbent en ús
humida despres del seu ús (5 punts)
La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment
humida despres del seu ús (0 punts)
Grau de confort: es valorarà el grau d'adaptabilitat del
Compresa adaptable i comfortable per la seva funció (9 punts)
producte en correspondència amb la seva finalitat i les
Compresa no resulta adaptable ni comfortable per la seva funció (0 punts)
seves mides
La compresa fa que la seva aplicació sigui transpirable, suau i
Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin
respectuosa amb la pell sense crear dermatitis a la zona ( 8 punts)
transpirables, suaus i respectuosos amb la pell , sense
La compresa fa que la seva aplicació no sigui transpirable, suau i
crear dermatitis per la seva apliacació
respectuosa amb la pell poden arribar a crear dermatitis a la zona ( 0
punts)

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Compresa amb disseny anatomic adaptable al contorn del cos, facilitant la
Disseny anatòmic: es valorarà que la compresa tingui forma seva comododitat en el seu ús. (6 punts)
anatòmica que faciliti la comoditat durant el seu ús
Compresa que no presenta un disseny anatomic i perntat no adaptable al
contorn del cos. (0 punts)
Presentació de l'embalatge: es valorarà que les unitats
Presentació en en bosses de màxim 10 unitats, per evitar o minitmitzar la
mínimes d'embalatge del producte permetin evitar o
seva manipulació abans de lliurar-la a la pacient (2 punts)
minimitzar la seva manipulació abans de lliurar-l'hi a la
Presentació en en bosses de més de 10 unitats, per evitar o minitmitzar la
pacient
seva manipulació abans de lliurar-la a la pacient (0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual La compresa absorbeix la totalitat dels liquids diringit-los al nucli
absorbent i per tant evitant les fuites (10 punts)
la compresa absorbeix liquids en el seu interior i grau de
La compresa no absorbeix la totalitat dels liquids diringit-los al nucli
difusió del nucli absorbent, així com l'absència de
absorbent i per tant es poden produir fuites (0 punts)
vessaments

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

8

La compresa és transpirable,
suau i respectuosa amb la pell

8

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

28

0

Compresa molt gran que no
s'adapta bé al cos i no és
confortable

9

45

10

8

La compresa és transpirable,
suau i respectuosa amb la pell

45

9

10

Compresa adaptable i
confortable

La pell que es troba en contacte
amb l'absorbent es troba
totalment seca després del seu
ús

10

La compresa absorbeix la
totalitat dels liquids dirigint-los al
nucli

10

La pell que es troba en contacte
amb l'absorbent es troba
totalment seca després del seu
ús

10

La compresa absorbeix la
totalitat dels líquids dirigint-los al
nucli

0

Cada bossa conté 28 unitats

2

10

2

Cada bossa conté 10 unitats

0

6

6

Compresa amb diseny anatòmic
que facilita la comoditat al ús.

Punts

Compresa completament
rectangular, massa gran. No és
comode a l´ús

Observacions

REF: 1700751

Laboratorios Indas SAU

Punts

REF: 16010010

Active medical disposable

Observacions

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Compresa
tocoginecològica
post-part

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

42550

Codi
material

LOT 4. COMPRESA TOCOGINECOLOGICA POST-PART

Nom del licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

28

8

0

Compresa molt gran que no
s'adapta bé al cos i no és
confortable
La compresa és transpirable,
suau i respectuosa amb la pell

10

10

La pell que es troba en contacte
amb l'absorbent es troba
totalment seca després del seu
ús.

La compresa absorbeix la
totalitat dels líquids dirigint-los al
nucli

0

0

Compresa completament
rectangular, massa gran. No és
comode a l´ús

Cada bossa conté 40 unitats

Punts

Observacions

REF: 1491.00

Textil Planas Oliveras SA

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Total Puntuació

Compresa amb disseny anatomic adaptable al contorn del cos, facilitant la
Disseny anatòmic: es valorarà que la compresa tingui forma seva comododitat en el seu ús. (6 punts)
anatòmica que faciliti la comoditat durant el seu ús
Compresa que no presenta un disseny anatomic i perntat no adaptable al
contorn del cos. (0 punts)
Presentació de l'embalatge: es valorarà que les unitats
Presentació en en bosses de màxim 10 unitats, per evitar o minitmitzar la
mínimes d'embalatge del producte permetin evitar o
seva manipulació abans de lliurar-la a la pacient (2 punts)
minimitzar la seva manipulació abans de lliurar-l'hi a la
Presentació en en bosses de més de 10 unitats, per evitar o minitmitzar la
pacient
seva manipulació abans de lliurar-la a la pacient (0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual La compresa absorbeix la totalitat dels liquids diringit-los al nucli absorbent i
la compresa absorbeix liquids en el seu interior i grau de
per tant evitant les fuites (10 punts)
La compresa no absorbeix la totalitat dels liquids diringit-los al nucli
difusió del nucli absorbent, així com l'absència de
Compresa
absorbent
i per tant es poden produir fuites (0 punts)
tocoginecològica vessaments
La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment seca
post-part
despres del seu ús (10 punts)
Grau d'impermeabilitat: es valorarà el grau de sequedat de La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba una mica humida
la pell en contacte amb l'absorbent en ús
despres del seu ús (5 punts)
La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment humida
despres del seu ús (0 punts)
Grau de confort: es valorarà el grau d'adaptabilitat del
Compresa adaptable i comfortable per la seva funció (9 punts)
producte en correspondència amb la seva finalitat i les
Compresa no resulta adaptable ni comfortable per la seva funció (0 punts)
seves mides
La compresa fa que la seva aplicació sigui transpirable, suau i respectuosa
Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin
amb la pell sense crear dermatitis a la zona ( 8 punts)
transpirables, suaus i respectuosos amb la pell , sense
La compresa fa que la seva aplicació no sigui transpirable, suau i
crear dermatitis per la seva apliacació
respectuosa amb la pell poden arribar a crear dermatitis a la zona ( 0 punts)

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

42550

Codi
material

LOT 4. COMPRESA TOCOGINECOLOGICA POST-PART

Nom del licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

45

8

8

45

9

9

10

10

10

2

2

10

6

6

3

28

8

0

10

28

8

0

10

10

0

0

10

0

45

8

9

10

10

2

6

9723 9709

0

3RS

REF: 16010010

Active medical
disposable

45

8

9

10

10

2

6

3

45

8

9

10

10

2

6

3RS

45

8

9

10

10

2

6

45

8

9

10

10

2

6

9723 9709

REF: 1700751

Laboratorios Indas
SAU

45

8

9

10

10

2

6

3

28

8

0

10

10

0

0

3RS

45

8

8

28

9

10

10

2

6

0

10

10

0

0

9723 9709

REF: 1491.00

Textil Planas
Oliveras SA

Total Puntuació

La compresa fa que la seva aplicació sigui transpirable, suau i respectuosa
amb la pell sense crear dermatitis a la zona ( 8 punts)
La compresa fa que la seva aplicació no sigui transpirable, suau i
respectuosa amb la pell poden arribar a crear dermatitis a la zona ( 0
punts)
La compresa ve amb un embalatge unitari que despres serveix per poder
rebutjar-la ( 2 punts)
La compresa no ve amb un embalatge unitari que despres serveix per
poder rebutjar-la ( 0 punts)

La compresa no diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (0 punts)

La compresa diposa d'un sistema antiolor de manera efectiva (5 punts)

45

2

8

5

6

8

10

6

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Presentació de l'embalatge: es valorarà que la compresa
vingui amb un embalatge unitari que serveix despres per
poder rebutjar-la

Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin
transpirables, suaus i respectuosos amb la pell

Sistema antiolor: es valorarà que la compresa disposi
d'algun tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia

Compresa no resulta adaptable ni comfortable per la seva funció (0 punts)

Compresa adaptable i comfortable per la seva funció (6 punts)

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Compresa amb disseny anatomic adaptable al contorn del cos, facilitant la
Disseny anatòmic: es valorarà que la compresa tingui forma seva comododitat en el seu ús. (6 punts)
anatòmica que faciliti la comoditat durant el seu ús
Compresa que no presenta un disseny anatomic i perntat no adaptable al
contorn del cos. (0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
La compresa absorbeix la totalitat dels liquids diringit-los al nucli absorbent
Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual i per tant evitant les fuites (10 punts)
La compresa no absorbeix la totalitat dels liquids diringit-los al nucli
la compresa absorbeix liquid en el seu interior
absorbent i per tant es poden produir fuites (0 punts)
La pell que es troba en contacte amb la compresa es troba totalment seca
despres del seu ús (8 punts)
Grau d'impermeabilitat: es valorarà el grau de sequedat de La pell que es troba en contacte amb la compresa es troba una mica
la pell en contacte amb la compresa en el seu ús
humida despres del seu ús (4 punts)
La pell que es troba en contacte amb la compresa es troba totalment
humida despres del seu ús (0 punts)

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

COMPRESA
NORMAL
REBUTJABLE Grau de confort: es valorarà el grau d'adaptabilitat del
MENSTRUACIO producte en correspondència amb la seva finalitat i les
seves mides

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

6475

Codi
material

LOT 5 COMPRESA NORMAL REBUTJABLE MENSTRUACIO

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

D
E
S
E
R
T

Tipus de cel·lulosa: es valorarà que la cel·lulosa no sigui
reciclada

Homogeneïtat del tampó de cel·lulosa: es valorarà que el
tampón cel·lulosa sigui totalment homogeni i sense nusos

La cel.lulosa que el composa es reciclada (0 punts)

La cel.lulosa que el composa no es reciclada (10 punts)

Qualitat del material i del seu comportament
L'absorbent diposa d'un tampò de cel.lulosa totalment homogeni i sense
nusos (10 punts)
L'absorbent no diposa d'un tampò de cel.lulosa totalment homogeni i
sense nusos (0 punts)

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Total Puntuació

No disposa d'una amplia superficie util d'absorció ( 0 punts)

45

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

Disposa d'una amplia
superfícia útil d'absorció

45

2

5

Estructura romboidal
que permet la difusió
dels líquids en tota la
superficie

5

2

8

10

Disposa d'un sistema
de segellat antifuites
que evita vessaments

Fil de polietilè
impermeable antilliscant

10

10

La cel.lulosa no és
reciclada

Punts

Observacions

Disposa d'una amplia
superfícia útil d'absorció

Té un sistema de
canals de distribució
que permet l'absorció
uniforme

Disposa d'un sistema
antifuites però no és
suficient en cas de
saturació

Teixit extern antilliscant

La cel.lulosa no és
reciclada

La cel.lulosa no és
totalment homogenea

Observacions

36

2

5

4

10

10

5

Punts

REF:
79000150604090
79000150609090

REF:
14014000
14033000

La cel.lulosa és
completament
homogenea

Albino Dias Andrade SL

Active Medical Disposable

8

10

10

10

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Superfície útil de absorció: es valorarà l'extensió total del
tampón de cel·lulosa en relació a la superfície de
l'absorbent

Disposa d'una amplia superficie util d'absorció ( 2 punts)

L`absorbent esta compost per un material a la part exterior antilliscant ( 10
Tipus d'aillament (de polietilé o similar): es valorarà que el
punts)
material de la part exterior sigui antilliscant
L`absorbent esta compost per un material a la part exterior que no es
antilliscant (0 punts)
Absorbent
L'absorbent disposa d'un sistema antifuites que evita vessaments i que es
protector 60x40
mante en bones ondiciones durant el seu ús (8 punts)
+ Absorbent Sistema antifugues: es valorarà que el absorbent disposi de
L'absorbent disposa d'un sistema antifuites que evita vessaments , pero
protector 60x90 sistema antifugues evitant vessaments en cas de saturació
no es suficient en cas de saturació per mantenir-se en bones condiciones
i que aquest es mantingui en bones condicions durant el
durant el seu ús (4 punts)
seu ús
L'absorbent no disposa d'un sistema antifuites i per tant no es manté en
bones condiciones durant el seu ús (0 punts)
L'absorbent presenta un sistema de canals de distribució que permet
Sistema de canals de distribució: es valorarà que el
l'absorció uniforme de l'orina i/o pérdues hemàtiques (5 punts)
absorbent disposi de un sistema de canals de distribució
L'absorbent no presenta un sistema de canals de distribució que permet
per a l'absorció uniforme de l'orina i/o perdues hemàtiques
l'absorció uniforme de l'orina i/o pérdues hemàtiques (0 punts)

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

6477 +
45234

Codi
material

LOT 6. ABSORBENTS

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

Disposa d'una amplia
superfícia útil d'absorció

Estructura romboidal
que permet la difusió
dels líquids en tota la
superficie

Disposa d'un sistema
de segellat antifuites
que evita vessaments

Superficie antilliscant

La cel.lulosa no és
reciclada

La cel.lulosa és
completament
homogenea

Observacions

REF:
1834011
1834014

45

2

5

8

10

10

10

Punts

Laboratorios Indas SAU

Disposa d'una amplia
superfícia útil d'absorció

Estructura romboidal
que permet la difusió
dels líquids en tota la
superficie

Disposa d'un sistema
de segellat antifuites
que evita vessaments

30

2

5

8

10

0

Antilliscant

5

No acredita si la
cel.lulosa és reciclada o
no

Punts

La cel.lulosa no és
completament
homogenea

Observacions

REF:
1813.05
1799.10

Tegosa Medica SL

EXCLÒS: NO arriba a la puntuació
mínima requerida (25 punts)

21

2

5

Té un sistema de
canals de distribució
que permet l'absorció
uniforme
Disposa d'una amplia
superfícia útil d'absorció

4

10

0

0

Punts

Disposa d'un sistema
antifuites però no és
suficient en cas de
saturació

Antilliscant

No acredita si la
cel.lulosa és reciclada o
no

La celulosa fa nusos

Observacions

REF:
186441
186439

Barna Import Medica

Disposa d'una amplia
superfícia útil d'absorció

Estructura romboidal
que permet la difusió
dels líquids en tota la
superficie

Disposa d'un sistema
antifuites però no és
suficient en cas de
saturació

Capa exterior
antilliscant

La cel.lulosa no és
reciclada

La celulosa fa nusos

Observacions

REF:
21207
21204

31

2

5

4

10

10

0

Punts

Calvo Izquierdo SL

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Total Puntuació

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Homogeneïtat del tampó de cel·lulosa: es valorarà que el
tampón cel·lulosa sigui totalment homogeni i sense nusos

Qualitat del material i del seu comportament
L'absorbent diposa d'un tampò de cel.lulosa totalment homogeni i sense
nusos (10 punts)
L'absorbent no diposa d'un tampò de cel.lulosa totalment homogeni i
sense nusos (0 punts)
Tipus de cel·lulosa: es valorarà que la cel·lulosa no sigui
La cel.lulosa que el composa no es reciclada (10 punts)
reciclada
La cel.lulosa que el composa es reciclada (0 punts)
L`absorbent esta compost per un material a la part exterior antilliscant (
Tipus d'aillament (de polietilé o similar): es valorarà que el 10 punts)
material de la part exterior sigui antilliscant
L`absorbent esta compost per un material a la part exterior que no es
antilliscant (0 punts)
Absorbent
L'absorbent disposa d'un sistema antifuites que evita vessaments i que es
protector 60x40
+ Absorbent Sistema antifugues: es valorarà que el absorbent disposi de mante en bones ondiciones durant el seu ús (8 punts)
protector 60x90 sistema antifugues evitant vessaments en cas de saturació L'absorbent disposa d'un sistema antifuites que evita vessaments , pero
no es suficiente en cas de saturció per mantenir-se en bones condiciones
i que aquest es mantingui en bones condicions durant el
durant el seu ús (4 punts)
seu ús
L'absorbent no disposa d'un sistema antifuites i per tant no es manté en
bones condiciones durant el seu ús (0 punts)
L'absorbent presenta un sistema de canals de distribució que permet
Sistema de canals de distribució: es valorarà que el
l'absorció uniforme de l'orina i/o pérdues hemàtiques (5 punts)
absorbent disposi de un sistema de canals de distribució
L'absorbent no presenta un sistema de canals de distribució que permet
per a l'absorció uniforme de l'orina i/o perdues hemàtiques
l'absorció uniforme de l'orina i/o pérdues hemàtiques (0 punts)
Superfície útil de absorció: es valorarà l'extensió total del
Disposa d'una amplia superficie util d'absorció ( 2 punts)
tampón de cel·lulosa en relació a la superfície de
No disposa d'una amplia superficie util d'absorció ( 0 punts)
l'absorbent

Descripció
material

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM

6477 +
45234

Codi
material

LOT 6. ABSORBENTS

Nom del
licitador

CSI2021079 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA

45

2

2

45

5

5

10

10

8

10

10

8

10

10

3

2

45

45

5

8

10

10

10

2

5

8

10

10

10

45

2

5

8

10

10

10

9723 9709

45

2

5

8

10

10

10

3

36

2

5

4

10

10

5

3RS

36

2

5

4

10

10

5

45
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