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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA COMPRA I LA
INSTAL·LACIÓ DE D’UN EQUIP DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A HOSPITAL
DE TERRASSA, PER AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

1. OBJECTE
El present document ha de servir com a referència per definir les condicions tècniques
mínimes que ha de reunir tant el subministrament de l’equip con la seva instal·lació i
posta en marxa a l’Hospital de Terrassa, contenint els requisits establerts al respecte i
sempre recordant la necessitat de complir, per sobre de tot, amb la normativa vigent en
la matèria.

2. ABAST DEL SERVEI.
L’actual cartera de serveis de Diagnòstic per la Imatge a l’Hospital de Terrassa es la que
es descriu a continuació. L’equip ofertat ha de poder realitzar aquesta i totes les
descrites en aquest document.
Es realitzen exploracions simple i contrastos de pacients ingressats i consulta externa,
alguns d’ells amb dificultat de mobilització. Es poden fer pacients adults i pediàtrics.
RM NEURO

RM ATM

RM HIPOFISI

RM ANGLE PONTOCER-CAI

RM HIPOFISI CONTRAST

RM ANGLE PONTOCER-CAI
CONTRAST

RM ORBITES

RM CARA I COLL

RM ORBITES CONTRAST

RM CARA I COLL CONTRAST

RM CRANIAL AMB ESPECTROSCÒPIA

RM CRANIAL

RM CRANIAL AMB DINÀMICA LCR

RM CRANIAL CONTRAST

RM DINAMICA LIQUIT ENCEFALO RAQUIDI.
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RM COLUMNA

RM COLUMNA CERVICAL

RM COLUMNA LUMBAR CONTRAST

RM COLUMNA CERVICAL CONTRAST

RM COLUMNA SENCERA

RM COLUMNA CERVICO-DORSAL

RM COLUMNA SENCERA CONTRAST

RM COLUMNA CERVICO-DORSAL
CONTRAST

RM SACROILIAQUES

RM COLUMNA DORSAL

RM SACROILIAQUES CONTRAST

RM COLUMNA DORSAL CONTRAST

RM COLUMNA DORSOLUMBAR
CONTRAST

RM COLUMNA LUMBAR

RM OSTEO-MUSCULAR

RM ALTRES OSSOS

RM MA

RM ALTRES OSSOS CONTRAST RM MA CONTRAST
ARTRO RM CANELL

RM MALUC

ARTRO RM ESPATLLA

RM MALUC CONTRAST

ARTRO RM MALUC

RM PARTS TOVES

RM CANELL

RM PARTS TOVES CONTRAST

RM CANELL CONTRAST

RM PEU

RM COLZE

RM PEU CONTRAST

RM COLZE CONTRAST

RM TURMELL

RM ESPATLLA

RM TURMELL CONTRAST

RM ESPATLLA CONTRAST

RM BRAÇ

RM GENOLL

RM BRAÇ CONTRAST

RM GENOLL CONTRAST
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RM ABDOMEN

COLANGIO RM

RM RONYO CONTRAST

RM FETGE

RM SUPRARENALS

RM FETGE CONTRAST

URO-RM

RM PÁNCREAS

RM FISTULA ANAL

RM PANCREAS CONTRAST

RM FISTULA ANAL CONTRAST

RM PARET ABDOMINAL

RM INTESTI PRIM

RM PARET ABDOMINAL CONTRAST

RM INTESTI PRIM CONTRAST

RM PELVIS FEMENINA

RM SÒL PELVIÀ

RM PELVIS FEMENINA CONTRAST

RM TESTES

RM PELVIS MASCULINA

RM TESTES CONTRAST

RM PELVIS MASCULINA CONTRAST

RM PROSTÀTICA AMB
ESPECTOGRAFIA

RM RECTE/SIGMA

RM TRANSRECTAL AMB
ESPECTOGRAFIA

RM PRÒSTATA

RM FETAL

RM PRÒSTATA AMB CONTRAST

RM COS SENCER

RM RONYO

RM COS SENCER AMB CONTRAST

RM TORAX-MAMA

RM MAMA

RM PLEXE BRAQUIAL

RM MAMA CONTRAST

RM PLEXE BRAQUIAL CONTRAST

RM MEDIASTI

RM INTERVENCIONISTA DE MAMA

RM MEDIASTI CONTRAST

RM DE MAMA AMB ARPÒ

RM PARET TORACICA

RM CARDIACA

RM PARET TORACICA CONTRAST
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ANGIO-RM
ANGIO RM ALTRES

ANGIO RM PERIF.EEII CONTRAST

ANGIO RM ALTRES CONTRAST

ANGIO RM PERIFERICA EESS

ANGIO RM AORTA ABDOM.ILIAQUES

ANGIO RM PERIF.EESS CONTRAST

ANGIO RM AOR.AB.ILIAQ.CONTRAST

ANGIO RM VENOSA EESS

ANGIO RM AORTA TORACICA

ANGIO RM VENOSA EESS
CONTRAST

ANGIO RM AORT.TORAC.CONTRAST

ANGIO RM VENOSA EEII

ANGIO RM ART PULMONAR

ANGIO RM VENOSA EEII CONTRAST

ANGIO RM ART PULMONAR
CONTRAST

ANGIO RM ESTRET
CERVICOTORÀCIC

ANGIO RM PERIFERICA EEII

ANGIO RM PERIF.EEII CONTRAST

ANGIO-RM NEURO

ANGIO RM INTRACRANIAL

ANGIO RM TSA(TRONCS SUPRA-AOR)

ANGIO RM INTRACRANIAL
CONTRAST

ANGIO RM TSA(T.S.AORT)CONTRAST

RM CARDIACA

RM CARDIACA (T1 MAPPING ,
FUNCIONAL)
RM CARDIACA CONTRAST

RM COS SENCER

RM COS SENCER
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3. AMBIT D’ACTUACIÓ
El subministrament i instal·lació de l’equip es farà al Servei de Diagnosi per la Imatge
del Hospital de Terrassa.
S’adjunta plànols de la zona a on s’ha d’instal·lar l’equip.

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
A continuació s’especifiquen els criteris mínims. Es considerarà que els següents criteris
seran motiu d’exclusió en cas de no complir-los.
La plataforma tècnica ofertada no pot tenir mes de 4 anys ( caldrà certificar-ho ).
4.1. Definició i disseny bàsic .
- Equip de ressonància magnètica d’altes prestacions que permeti l’obtenció
d’imatges mitjançant l’aplicació d’un camp magnètic de 1,5 Tesla.
-

A títol orientatiu i no limitatiu, l'equip està format per un imant d'1.5T, un sistema
de gradients i radiofreqüència, bobines, una taula del pacient i una estació
d'adquisició.

-

Cal adjuntar certificat CE del model ofert.

4.2. Prestacions tècniques i funcionals.
4.2.1. Característiques bàsiques:
-

Les parts que entren en contacte amb el pacient han de ser de materials
resistents als productes de neteja i desinfecció.

-

Imant i Gantry :
o

Imant tipus superconductor de mides adequades a la generació del camp
de 1,5T.

o

Homogeneïtat garantida del camp magnètic en 40 cm DSV ≤1,4 ppm

o

Diàmetre mínim del túnel del pacient d'aproximadament 70 cm en totes
les direccions

o

Llargada total del gantry amb les cobertes incloses inferior a 200 cm

o

Possibilitat de tall de camp davant una emergència

o

El consum de criògens serà menyspreable en condicions operatives

o

Incloure el/s maniquí/ns ( i el seu software corresponent) necessaris per
realitzar el control de qualitat de l'equip. Indicar marca i model.
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-

Gradients :
o

L’equip ha d’incorporar el gradient de 44 mT/m, com mínim en cada eix (
es demanen valors reals , no equivalents ).

o

Velocitat d'ascens de gradients (Slew rate) real per eix (T/m/s) : ≥ 200
T/m/s ( es demanen valors reals , no equivalents ).

o

Mínim gruix de tall 2D: 0,5 mm.

o

Mínim gruix de tall 3D: 0,1 mm.

o

Sistema efectiu de refrigeració de bobines de gradient i d'alimentació de
corrent.

-

Sistema de Radiofreqüència :
o

Potència d'emissió ≥ 15 kW

o

Plataforma multicanal de recepció amb un mínim de 48 canals
independents.

o

La digitalització de la senyal de RF serà a l'imant o a les antenes de
recepció.

o
-

Rang dinàmic en cada canal de recepció ≥ 160dB.

Bobines :
o

S'ha d'incloure com a mínim les següents bobines o combinació de
bobines necessàries per cobrir els següents estudis:

-

•

Crani

•

Neurovascular (cap i coll)

•

Columna sencera

•

Bobines flexibles

•

Tórax-abdomen

•

Cardio

•

Genoll/Turmell/Peu

•

Espatlla

•

Canell

•

Extremitats

•

Cos sencer

•

Mama amb possibilitat de realitzar biòpsies de mama

•

Bobina de parts petites de superfície

Taula pacient :
o

Sistema localitzador

o

Posicionador automàtic

o

Registre i sincronisme ECG, pols i moviments respiratoris
7
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o

Indicar sistema de reducció de soroll acústic

o

Sistema de comunicació acústica bidireccional amb el pacient, amb
cascos inclosos

o

Sistema de comunicació òptica amb el pacient: Càmera de vídeo per la
vigilància del pacient durant l'exploració amb monitor instal·lat al costat
de la consola de l'operador

o

Sistema de música integrat per al pacient

o

Alarma del pànic

o

Incloure el catàleg d'accessoris del propi fabricant, per exemple: coixins
pel posicionament, corretges de seguretat, accessoris per a la col·locació
d'alçada, immobilització per pacients pediàtrics. Indicar preu unitari s/IVA
dels elements no inclosos en l'oferta.

4.2.2. Consola de l'operador, connectivitat i adquisició d'imatge.
-

Estació d’adquisició :
o

Estació d'adquisició situada a la sala de control a l'abast de l'operador

o

Teclat i monitor de com a mínim 19'' i d'alta resolució que permeti la
visualització immediata de les imatges adquirides

o

Característiques tècniques del maquinari (CPU, RAM, Sistema operatiu,
etc.)

o

Especificar les característiques de seguretat incloses al sistema
(antivirus, actualització de software)

o

La imatge resultant de l'exploració s'ha de poder veure directament a
l'estació de l'operador sense necessitat d'haver de processar prèviament
amb l'estació de diagnòstic

o
-

Compromís d'incloure SAI, sense cost addicional.

Estació d’adquisició, connectivitat:
o

Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45)

o

Possibilitat d'integració amb altres modalitats de diagnòstic per la imatge,
així com capacitat d'integrar-se amb els sistemes de comunicació i arxiu
d'imatges digitals (PACS) RAIM SERVER d'Udiat i amb els sistemes
d'informació: RIS i HIS. Sota l'estàndard DICOM 3.0.

o

L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS,
amb un enviament de compressió de les imatges sense pèrdues
(JPEGLossles)
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o

o
-

•

'DICOM verification SCU/SCP

•

'DICOM Storage SCU/SCP

•

'DICOM Query/Retrieve SCU

•

'DICOM StC (Storage Commitment) SCU

•

'DICOM Worklist SCU

•

'DICOM Print SCU

•

'Basic Greyscale Print SCU

•

'DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)

•

'DICOM TLS (DICOM Transport Layer Security)

Cal incloure DICOM Conformance Statement

Sistema d'adquisició de la imatge:
o

-

Ha d'incloure les llicències DICOM 3.0 amb els següents serveis:

Matrius d'adquisició en 2D i 3D de com a mínim 512 x 512

Tècniques d'escaneig, aplicacions clíniques i programari:
o

Especificar el catàleg complet d'aplicacions clíniques, llicències,
softwares i accessoris per realitzar tots tipus d'estudis. Indicar el preu
s/IVA dels elements no inclosos en l'oferta.

o

S'inclouran tots els accessoris necessaris per adquirir totes les imatges,
d'acord amb les aplicacions clíniques, llicències i softwares que demani
el Hospital de Terrassa

o

Com a mínim, l'equip haurà de permetre les següents seqüències:
•

Seqüències genèriques o estàndards: seqüències d'una sola
adquisició 3D d'imatges submil·limètriques d'alta resolució, amb
diferents potenciacions: T1, T2, DP, STIR, FLAIR o doble IR

•

Seqüències de reducció de soroll en l'adquisició de l'estudi

•

Tractament de seqüencies estàndards, ràpides i ultra ràpides
com: Spin-Eco, Eco de gradients, turbo o fast Spin-Eco, turbo o
recuperació Fast Inversion, turbo o Fast Eco de gradients, Eco de
gradients compensats i Eco planar.

•

Seqüències zoom: definides com a seqüències difusió millorades
amb un camp petit i amb una gran relació senyal/soroll

•

Especificar tots els mètodes de compensació de moviment (flux,
respiració, moviments del pacient)

•

Seqüències de supressió de greix: seqüències amb separació
uniforme i sistemàtica d'aigua, greix, dintre-fora fase fins i tot en
àrees de major susceptibilitat magnètica (2D i 3D)
9
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•

Ha d'incloure diferents mètodes de supressió de greix

•

Haurà d'incloure tècniques d'imatge en paral·lel. Especificar:
factors PAT màxims 2D i 3D, tècniques de calibració, i
compatibilitat amb les bobines, seqüencies de mediació
ofertades, etc.

•

També s'haura d'incloure algoritmes PAT especials que redueixi
el temps d'adquisició i d'apnea

•

Seqüències de neurologia:
•

Seqüències de difusió cerebral en totes les seves variants,
basades en EPI, STIR, TSE, etc.

•

Seqüències de tractografia, tensor de difusió i anàlisi
d'anisotropia

•

Seqüències de resting state, bold, funcional i de
llenguatge

•

Seqüències per realitzar estudis quantitatius de perfusió
cerebral sense necessitat de contrast: susceptibilitat
magnètica, perfusió dinàmica T1 amb software de
permeabilitat i Arterial Spin Labelling (ASL)

•

Seqüències per realitzar angiografies amb i sense contrast

•

Seqüències cerebrals potenciades de susceptibilitat
magnètica

•

Seqüències vascular:
•

Seqüencies vasculars, TOF 2D i 3D

•

Contrast de fase 2D i 3D

•

Quantificació de flux 2D i 3D

•

Sistema de sincronització d'arribada de contrast i
adquisició 2D i 3D

•

Seqüències vasculars 3D sense contrast per diferents
regions anatòmiques: crani, abdomen i vascular perifèric,
que permetin la possibilitat d'adquisició en respiració lliure

•

Seqüències vasculars en temps real

•

Tècniques dinàmiques que suprimeixin la necessitat de
sincronització i informació d'evolució temporal

•
•

Seqüencies vasculars 4D

Seqüències de cos sencer:
•

Seqüències de cos sencer
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•

Seqüències avançades de cos sencer, difusió en cos
sencer

•

Seqüències de musculoesquelet:
•

Reducció de artefacte metàl·lic de pròtesis grans (maluc,
Genoll,…)

•

•

Seqüències DIXON en estudis 3D d'eco de gradient

•

Mapes en T1 i T2

•

Seqüències STIR en estudis 3D

Seqüències de cardiologia:
•

Seqüències avançades de cardiologia amb gating cardíac
i respiratori seqüències SSFP, HASTEs T1w sang negra
axial i coronal

•

Seqüències de perfusió cardíaca i perfusió quantitativa.

•

Seqüències per millorar l'adquisició del temps d'inversió
pel miocardi, per fer estudi de viabilitat

•

Seqüències de viabilitat 2D i 3D

•

Mapes de cardio T1, T2 i T2*

•

Seqüències de flux i 4D flow

•

Seqüènices T2W STIR, angiomgrafia 3D i angiografia amb
navegador respiratori

•

Seqüències de realç tardà 3D DIXON isotròpica

•

Seqüències 3D amb saturació de greix millorada per
coronàries

•

Seqüències de parts toves:
•

Seqüències d'abdomen: tècniques d'adquisició 3D doble
eco i seqüències DIXON

•

Seqüències de pelvis

•

Seqüències de difusió

•

Seqüències de moviments: amb respiració, sense apnees
i navegadors per sincronitzar diafragma

•

Seqüències quantificació hepàtica per valoració de ferro

•

Seqüències de permeabilitat per estudis dinàmics de parts
toves

•

Seqüències de mama:
•

Seqüències avançades de mama
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•

Seqüències de difusió en totes les seves variants,
basades en EPI, STIR, TSE, etc.

•

Seqüències de perfusió: perfusió dinàmica T1 amb
software de permeabilitat

•

Seqüències d'espectroscopia:
•

Seqüències per realitzar espectroscopia. Especificar
antenes i també single voxel/multivoxel

•

Incloure tots els accessoris necessaris del propi fabricant per
realitzar les seqüències demanades

-

Sistema de reconstrucció i post-processat:
o

Catàleg complet del programari de reconstrucció i post-processat, així
com d'eines de visualització i d'anàlisi per totes les tècniques d'adquisició
possibles. Indicar el preu s/IVA del programari no inclòs.

o

Programari mínim instal·lat en la consola d'adquisició: substracció, corba
promig, filtrat d’imatge, càlcul de l’ADC, MIP i MIPS fines, fusió d’imatge,
ROIs i espectroscopia. També s'han d'incloure eines de visualització i
d'anàlisi.

-

o

Velocitat de reconstrucció en matriu 256x256 i FOV complet

o

Factor d'acceleració màxim en adquisició en paral·lel

o

Actualització del programari bàsic i avançat durant el periode de garantia

Estació de visualització :
o

Estació de treball:
•

Estació de treball de gama alta per a el diagnòstic per la imatge
de diferents modalitats

•

L’estació de treball no ha de ser clònica, és a dir, els elements del
maquinari han de ser els propis de la configuració original de
fàbrica, de models i identificadors de sèrie iguals en tots els
ordinadors oferts

•

Torre amb possibilitat d’introduir una targeta PCI Express x16
(single slot) 3.0 de format llarg (Full Height/Full Length) + 1xPCIe,
un connector suplementari d’energia i un connector auxiliar
d’energia de PCIe (6 pin) amb chipsets: Intel C621 o bé Intel C422
o superiors

•

La torre ha de tenir com a mínim un bus SSD NVMe/PCIe intern
bootable
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•

Font de alimentació 750W o superior

•

Ventilació extra de la torre (requerida per la targeta gràfica
PCIex16 )

•

CPU família Xeon W amb suport Vpro de 4 nuclis i 3.6 Ghz de
freqüència base o superior.

•

Memòria 32GB DDR4 a 2666MHz o superior, deixant vies lliures
per a futures ampliacions

•

Disc dur SSD M.2 (PCIe/MVMe) de 1Tb o superior

•

Targeta de xarxa integrada a 1Gb

•

Sistema Operatiu: Windows 10 Professional (64 bits) per a
estacions de treball en espanyol (llicència pel nombre de nuclis
de la CPU, 4 o més segons oferta).

•

Lector gravador 8x DVD ROM i 16x DVD+/-RW.

•

Teclat USB amb cable per empresa espanyol (QWERTY). Lector
de targetes integrat, amb compatibilitat amb targetes EMV, i totes
les targetes que compleixin amb la norma ISO 7816. Ha de ser
del mateix fabricant que l’ordinador.

•

Ratolí de desplaçament òptic USB de 3 botons (amb cable). Ha
de ser del mateix fabricant que l’ordinador.

•

Targeta gràfica gama professional aptes per a suportar diversos
monitors a l´hora (almenys dos) i poder fer renderitzacions 3D. Ha
de tenir:
•

3x Displayport 1.4 + 1x VirtualLink

•

PCI-E 3.0 x16

•

Suport OpenGL 4.6 o superior

•

Suport de Vulkan 1.1 o superior

•

Memòria mínima GPU 8GB GDDR6 dedicada amb
inteface mínim de 256bits i velocitats superiors a 400Gb/s

•

Mínim renidment de FP32 7,1 TFLOPS

•

Compute APIs CUDA i OpenCL amb més de 2300 nuclis
CUDA

•

Si part del maquinari requereix d’un armari i/o rack per part de
licitador, per situar els equips, aquest s’hauran d’ubicar al CPD
del Centre. D’aquesta ubicació es facilitarà l’accés als usuaris i/o
pel manteniment de l’equipament.
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•

Compromís d'incloure SAI, sense cost addicional, si el Centre ho
especifiquen en el basat. Indicar el temps màxim d'autonomia.

•

Capacitat per a funcionar com a client del Servidor d'Aplicacions
Clíniques de les diferents modalitats

•

Sistema d’antivirus amb llicència vigent i poder suportar
programari de la maqueta del lloc de treball. Descriure el procés
d’actualització de l'antivirus.

•

S'ha de connectar a la xarxa Ethernet (RJ45)

•

Integració amb els sistemes RIS/PACS existents del Hospital sota
l'estàndard DICOM 3.0

•

Integració amb el HIS del Hospital

•

L'enviament al PACS ha de permetre la compressió de les
imatges sense pèrdues (JPEGLossles o RLE segons modalitat)

•

Ha d'incloure les llicències DICOM 3.0 amb els següents serveis:
•

'DICOM verification SCU/SCP

•

'DICOM Storage SCU/SCP

•

'DICOM Query/Retrieve SCU/SCP

•

'DICOM StC (Storage Commitment) SCU/SCP

•

'DICOM Worklist SCU

•

'DICOM Print SCU

•

Basic Greyscale Print SCU

•

'DICOM Media exchange DR (segons modalitat)

•

'DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)

•

'DICOM Dose Structured Report (en modalitats de radiació
ionitzant)

•

'DICOM TLS (DICOM Transport Layer Security)

•

DICOMWeb Services (Estàndard DICOM per a imatges
mèdiques basades en protocol web)

•
o

•

QIDO-RS (Cerca d’objectes DICOM via web)

•

WADO-RS (Recuperació d’objectes DICOM via web)

•

STOW-RS (Enviament d’objectes DICOM via web)

Cal incloure DICOM Conformance Statement

Monitor per a diagnostic :
•

Declarat pel fabricant que és apte per a diagnòstic per la imatge
DICOM en color i en monocrom de tots els tipus de modalitats
amb l’única l’excepció de mamografia
14
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•

Dos monitors de 2Mpx color (resolució nativa 1600x1200 i
1200x1600 píxels) en portrait i lanscape

•

Relació d’aspecte: 4:3 o 3:4

•

Pas per píxel 0.27 mm

•

Compatibilitat de colors 30bits (DisplayPort)

•

Suport de profunditat de colors de 10 bits per canal RGB (30 bit
de profunditat)

•

Retroil·luminació LED

•

Calibratge DICOM part 14 de fàbrica. Mínim sobre 500 cd/m2

•

10 bit look up table (LUT) o superior

•

Sensor frontal que permeti el control de calibratge i de qualitat
d’imatge segons AAPM-TG18 i DICOM GSDF

•

Software d’ajustament de calibratge DICOM per a la seva
conformitat i qualitat per al diagnòstic. Ha de permetre realitzar
els tests i l’ajustament de calibratge remotament

•

Contrast 1400:1 o superior

•

Temps de Resposta 20ms mínim

•

Senyal de vídeo d’entrada DVI-D i DisplayPort

•

Els monitors de les estacions de treball han de tenir certificacions
pel diagnòstic CE Class II / FDA 510(k)

•
o

Cada monitor ha de disposar de protector del panell

Accessoris :
•

DVD amb funció lectora i de gravació

•

Cal incloure tots els accessoris, cables, connectors, adaptadors,
peces i recanvis pel complet funcionament i integració de l’equip
en l’entorn hospitalari

-

Programari :
o

Substracció, corba promig, filtrat d’imatge, càlcul de l’ADC, MIP i MIPS
fines, fusió d’imatge, ROIs

o

Anàlisi de perfusió

o

Anàlisi de difusió

o

Anàlisi de la funció ventricular

o

Anàlisi d’imatge Funcional

o

Espectroscopia

o

Tractografía

o

Quantificació de Flux
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o

Estudi farmacocinètica

o

Catàleg del programari compatible amb l'equip, especificant si estan
inclosos o no en l'oferta. Indicar les solucions de postprocessat amb AI i
deep learning, així com el preu s/IVA del programari no inclòs.

o

Actualització del programari bàsic i avançat durant el període de garantia

5. DEMOSTRACIO D’EQUIPS
Cada un dels licitadors haurà de realitzar una explicació dels punts d’escrits en la
valoració subjectiva ( Demostració d’equips ).
Aquesta explicació es realitzarà el dia 08/11/2021, la durada no podrà ser superior a
dues hores. L’horari de cada un dels licitadors es coordinarà amb l’Hospital de Terrassa
i els licitadors que es presentin al present expedient.´

6 PRESENTACIÓ D’OFERTES
SOBRE B.

Pel que fa a la presentació de l’oferta del sobre B, s´inclourà dintre del sobre, el material
que s´utilitzarà a la demostració, seguint estrictament l’ordre dels criteris a valorar.
Els licitadors que no superin els 25 punts dels 40 punts totals de l’apartat, un cop
aplicada fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública, quedaran
exclosos.

SOBRE C.

Les empreses licitadores hauran de presentar l’annex OE, oferta econòmica i Annex C1
corresponent als criteris tècnics objectius degudament complimentats
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