PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
SUCCESSIU I CONTINUAT DE XERINGUES, AGULLES I LLANCETES AMB DESTÍ A TOTS ELS
CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Barcelona, 19 de novembre de 2018
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L'objecte del contracte és el subministrament successiu i continuat de xeringues, agulles i llancetes amb
destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB), compost dels
lots que seguidament es detallen:
− LOT 1: XERINGUES
− Sublot 1: Xeringues d’insulina amb agulla de seguretat
− Sublot 2: Xeringues de polipropilè de 2 cossos
− Sublot 3: Xeringues de polipropilè de gran capacitat
− Sublot 4: Xeringues de tres cossos
− Sublot 5: Xeringues de 3 cossos amb connexió luer lock
− LOT 2: AGULLES I LLANCETES
− Sublot 1: Agulles hipodérmiques adaptables a con luer i luer lock
− Sublot 2: Agulla paracentesis
− Sublot 3: Llanceta punció capil·lar de seguretat
− Sublot 4: Agulles punta Huber de seguretat
2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Les descripcions de característiques detallades s'especifiquen en els documents adjunts:
−

Annex I del PPT: Es detalla la descripció dels lots, codis, consums i característiques
obligatòries.

−

Els productes oferts que no compleixin amb tots els requisits d'obligat compliment no seran
valorats.

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
La informació que s’indica s’haurà de presentar en català i/o castellà:
−
−

−

Catàleg i Foto del producte
Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cadascun dels productes oferts, la fitxa
tècnica ha d’incloure totes les referències que disposa l’article amb la definició exacta de la
composició, disseny, estructura i elements constituents
Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa
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−

nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcat C.E.
Descripció d’embalatge i etiquetat.

4. CONDICIONS DELS EMBALATGES:
Caldrà que s’acompleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per tal que la
mercaderia no sigui retornada:
-

En la proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats els
productes oferts.
A l’exterior de l’embalatge s’haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès
sobre aquests, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
En l’embolcall, tant individual com final, dels productes envasats que siguin estèrils, hi haurà de
constar el tipus d’esterilització i la data de caducitat. Tanmateix, en l’embolcall final també serà
necessari que hi consti el número de lot, de sèrie i la referència de l’article.

5. CONDICIONS DE LLIURAMENT:
Els lliuraments es realitzaran segons indicacions establertes per part del CMPSB de les diferents comandes.
S’haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible
s’haurà d’avisar amb antelació al Servei usuari i al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72
hores.
Tot el material haurà de lliurar-se a l’adreça consignada a la comanda que podrà ser:

1. Material amb destinació a la nostra plataforma logística, magatzem Central CMPSB:
• Coordinació Logística Sanitària (CLS). Tel.93 574 82 30
C/ Creueta s/n, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona,
Horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

2. Material destinat als nostres centres:
•

Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona,
Tel. 93 248 38 54, Fax 93 248 32 56

•

Magatzem Hospital de l'Esperança, Mare de Déu de la Salut, 15, 08024 Barcelona,
Tel. 93 367 41 00, Fax 932 190 003

•

Magatzem Centre Fòrum, C/ Llull 410, 08019 Barcelona,
Tel. 93 254 13 13 Fax: 933268501

•

Magatzem Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, C/ Prat de la Riba, 171, Recinte
Torribera, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
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Tel. 93 462 89 00, Fax: 934 683 742

Horari de lliurament:

-

Hivern del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i els divendres de
8 a 13 hores.
Estiu del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i els divendres de 8
a 12 hores.

-

Albarà de lliurament:

Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament (parcial o total) vagi acompanyat del
corresponent albarà de lliurament, el qual haurà de ser validat i on es podrà identificar clarament:
•
•
•
•
•

Número de comanda
Nom del producte
Referència de l’article segons proveïdor
Referència de l’article segons CMPSB
Quantitat: en nombre d’unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.
Tota lliurament NO acompanyada del corresponent albarà, serà rebutjada.
-

Embalatges:

Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitat la seva
manipulació.
En cas que determinats articles s’haguessin de portar en palets al magatzem central del CMPSB per a
la seva posterior distribució als centres, les empreses que resultin adjudicatàries tindran l’obligació que
els palets de fusta que s’utilitzin siguin EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de
Palets) i hauran de portar gravats els logotips corresponents, i seves dimensions seran les de un palet
europeu o europalet de 800mm x 1200mm.
Les empreses adjudicatàries estaran obligades a retirar els materials defectuosos i a substituir-los per
altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

6. MOSTRES:
El CMPSB podrà requerir la presentació de mostres si així ho necessités per poder realitzar l’avaluació
correctament. La seva presentació serà d'obligat compliment. En cas d'incompliment s'exclourà a l'empresa
de la licitació.
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-

Lloc de lliurament de les mostres:
Consorci Mar Parc Salut de Barcelona
Servei de Contractació
Horari de 8 a 14 hores
Edifici França
Passeig de la Circumval·lació, 8, 3ª planta
08003 Barcelona

7. LOGÍSTICA:
D’acord amb els criteris de valoració automàtica en l’apartat de logística (Annex 4 de PCAP), es valorarà:
- Comanda mínima sense cost
- Ports sense cost

8. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D’ESTOC:
Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada
continuïtat de l’abastiment.
En cas que per part de l’empresa adjudicatària es produís un desabastiment de l’objecte del contracte:
•
•
•

Hauran de comunicar-ho al Servei de Logística i al/s servei/s usuari/s amb una antelació mínima de
72 hores.
S’haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses
d’aquell producte.
Tanmateix, en el cas que no hi hagi alternativa de subministrament al mercat, l’empresa
adjudicatària s’encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte en
les condicions pactades.

9. DISPOSICIONS GENERALS:
L’adjudicatari resta obligat a prestar l’assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels
productes subministrats al personal designat del CMPSB. Impartint els tallers/sessions que calguin, així com
aportar el material docent que s’escaigui, si és el cas.
Els adjudicataris tenen l’obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mides o llargades que es
produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i
quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-les dins el catàleg de l’hospital i a
subministrar-les en les mateixes condicions que l’article inicialment adjudicat. Si les noves mides o llargades
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no s’adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum
d’aquest producte.
En cas que l’adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes
tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística i al Servei
usuari, presentant el document tot indicant l’antiga i la nova denominació, assumint l’adjudicatari qualsevol
cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves
característiques del producte no s’adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del
mateix per al consum d’aquest producte.
Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a proposar substitucions dels productes o
materials seleccionats, per d’altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les
prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l’inicialment
adjudicat i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l’article inicial. Només es
podrà excloure l’aplicació d’aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionat
en perjudici de l’adjudicatari, quedant aquesta circumstància degudament acreditada a l’expedient.
En tot cas, l’òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a instància
d’aquest, té la facultat d’incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d’interès
públic o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s’hagi
iniciat posteriorment a la data límit de presentació d’ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a
l’inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen
l’esmentada contractació.

Sr. Juan Carlos López Gundín
Cap de Logística CMPSB
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