1.-INFORME DE NECESSITAT DE LA TRAMITACIÓ D’UNA CONSULTA
PRELIMINAR DE MERCAT EN L’ÀMBIT DELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER
A L’ADQUISICIÓ DE LA FLOTA DE CAMIONS PER A LA DISTRIBUCIÓ
D’EQUIPAMENTS SANITARIS D’EMERGÈNCIA

1.- NECESSITAT DE LA UNITAT PROMOTORA.

La unitat promotora d’aquesta CPM és l’Àrea d’Infraestructures i Logística del
SEM.
Per a assolir els objectius de mobilització de mercaderies i equipaments sanitari
d’emergències el SEM necessita, entre d’altres recursos, els següents
equipaments:


4 Camions rígids pel transport d’equipament sanitari d’emergències.

2.- DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT I FUNCIONS DEL SEM EN EL CONTEXT
DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ FUTURA.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), empresa pública adscrita al
CatSalut, té com objecte social l’atenció integral a les urgències i emergències
sanitàries, mitjançant la gestió dels recursos personals, materials i econòmics
necessaris per la prestació de l’assistència extrahospitalària in situ i els transport
assistit de pacients crítics.
És important vincular un contracte de manteniment amb aquesta flota, per
assegurar un servei postvenda amb prou solvència per atendre qualsevol
incidència en la durada del contracte, ja que ens trobem davant d’una flota
singular.
Com no seria únicament compra de bens, sinó que hi hauria una despesa
associada de manteniment, assegurances, millores, etc, es vol fer consulta
també dels costos vinculats a la vida i ús dels productes a adquirir.
Es preveu una important inversió per aquesta flota, i es considera apropiat fer la
consulta a mercat d’opcions d’arrendament sense opció de compra, de contracte
de 5 anys, i si és possible per una durada superior.
El SEM ha dissenyat un document amb algunes dades clau dels productes que
cerca, aquelles que estan vinculades al servei i la seva logística, així com la
informació que precisa per a preparar un procediment posterior d’aprovació,
reconeixement de crèdit i licitació, i es pot consultar a l’annex 1.

3.- OBJECTE DE LA CPM.

El SEM ha d’adquirir una flota de camions per atendre les necessitats del sistema
vers a l’activació d’equipaments sanitaris d’emergència de gran volum com
poden ser estacions de descontaminació, equipaments de reserva estratègica,
rols amb equipaments d’IMV, equipaments per a bases assistencials del SEM i
altres que puguin sorgir en activacions específiques en servei ordinari i en servei
extraordinari.
Els equipaments han d’estar a l’avantguarda del mercat sanitari, i han de donar
resposta adequada als professionals que realitzaran la tasca assistencial
d’atenció i trasllat del malalt crític.
Per a assolir els objectius d’aquesta unitat es necessita, entre d’altres recursos,
els següents equipaments:
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Aquest projecte concret, en un principi a licitar, comporta el coneixement
necessari de les despeses de compra i arrendament, així com els terminis de
cada fita des de l’adquisició de les tractores, transformació, homologació i
lliurament del producte.
Per la problemàtica definida és precís que el mercat conegui aquest projecte que
el SEM vol dur a terme, i que pugui aclarir els dubtes que es presenten.
Cadascun d’aquests vehicles tenen la següent consideració per tipologia:
Vehicles transformats amb els requeriments físics especialitzats, serveis
associats de neteja i manteniment, certificacions i homologacions que necessita
el SEM per a desenvolupar aquest servei.
4.-FINALITAT DE LA CPM i OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ.
La finalitat de la present consulta és obtenir un major coneixement dels equipaments
especialitzats que existeixen en el mercat que permetrien donar el servei d’atenció al
malalt crític i d’alta complexitat.
Per tal d’arribar a una definició completa de la futura licitació, si escau, i atesa la
complexitat de l’objecte i la necessitat d’acabar de concretar alguns aspectes del seu
disseny, producció, preu, certificació i homologació, així com d’informar els operadors
econòmics que estiguin actius en el mercat, es procedeix a realitzar una consulta
preliminar de mercat (en endavant, CPM), de conformitat amb l’article 115 de la Llei 9
2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014
23 /UE i 2014 24 / de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
Les dades que es volen obtenir de la CPM per tal de preparar la propera licitació són
les següents.

1.1.

Disseny i producció dels vehicles. Repetir preguntes i respostes per
cada tipus de vehicle, si es presenten més d’una opció.

1.1.1. Quin és el tipus de vehicle i quines són les característiques tècniques
principals del mateix?
1.1.2. Quines són les emissions i consums previstos del producte acabat?

1.1.3. Quins son els sistemes de seguretat i ajudes a la conducció que ofereix el
vehicle?
1.1.4. Quines opcions de distribució d’interiors són possibles a la cabina de
conducció? Es possible cabina de conducció amb doble filera de seients?
Quin seria el nombre màxim de places?
1.1.5. Quina podria ser la llargada total del vehicle amb aquesta configuració?
Quina seria la capacitat de càrrega en les dues configuracions de cabina de
conducció?
1.1.6. En aquests vehicles es possible el muntatge de pneumàtics anomenats “tot
any” o “4 estacions”? Quins models de pneumàtics serien?
1.1.7. Quins extres especials té el vehicle transformat? (Exemples, vehicle en
marxa tancat sense clau, sistemes d’informació a dispositius mòbils del
vehicle, altres).
1.1.8. Quina és la transformació prevista? Poden indicar les dades bàsiques de la
transformació del vehicle, mides i altres aspectes importants com poden ser
plànols, acabats, etc.?
1.1.9. Quin tipus d’il·luminació interior i exterior tenen aquests productes? Hi ha
possibilitat d’il·luminació de la zona de treball al voltant del vehicle?
1.1.10. Hi ha possibilitat en la transformació de muntar una doble instal·lació
elèctrica diferenciada de la principal per alimentar tots els sistemes auxiliars?
1.1.11. Quins tipus d’opcions de configuració son possibles a l’interior de la cabina
de càrrega? Es possible obertura accés i càrrega pel lateral de cabina de
càrrega? Poden explicar en detall els diferents tipus d’obertura, accés i
càrrega a la cabina de càrrega?
1.1.12. Hi ha possibilitat de disposar de tendals laterals que surtin del vehicle un cop
oberts els laterals de la caixa de càrrega per tal de disposar de protecció a la
intempèrie??
1.1.13. Quins sistemes de fixació a terra i al lateral hi ha disponibles pel tipus de
càrrega especificada?
1.1.14. Quines opcions hi ha de climatització de la caixa de càrrega?

1.1.15. Quines opcions hi ha d’instal·lació d’una plataforma elevadora per la
càrrega? Quines capacitats de càrrega tenen? Es possible que sigui retràctil
sota el xassís? Si això es possible, quina capacitat de càrrega tenen?
1.1.16. La proposta inclou la instal·lació dels equipaments de veu, dades, radio i
vídeo subministrats pel SEM? Quina configuració hi ha prevista per instal·lar
equip de comunicacions de ràdio a la caixa de càrrega?

1.2.

Serveis connexes en cas de fer un arrendament sense opció de compra.

1.2.1. Quins són els serveis inclosos en un arrendament sense opció de compra?
Es preveu un manteniment integral? En quins casos el servei no cobreix les
reparacions i avaries? Es preveu el canvi de rodes temporal per canvi de
condicions climàtiques? Es preveu un sistema de neteja dels vehicles?
1.2.2. Està l’assegurança inclosa en l’arrendament? Aquesta és a tot risc sense o
amb franquícia, i quin valor té en cas afirmatiu l’assegurança i/o franquícia
1.2.3. Es preveu una durada d’arrendament de 5 anys màxim. Quines poden ser
les durades de l’arrendament a banda dels 5 anys? (El SEM com a empresa
pública pot fer arrendaments fins a 5 anys per Llei, però en aquest cas
especial, i depenent de la vida útil dels productes l’interessarà rendibilitzar la
inversió al millor termini possible sense optar a la compra al final de
l’arrendament en estudi)
1.2.4. El manteniment i neteja més bàsic, excepte les reparacions complexes de
xapa i pintura es podrien fer a un taller al SEM? O en el taller que tingui el
SEM acordat amb un tercer contractat a prop dels centres d’operacions
d’assignació logística de flota?
1.3.

Infraestructura TIC

1.3.1. Quines són les possibilitats de connectar l’ordinador embarcat actual a la
pantalla nativa del vehicle, tenint en compte les característiques del l’equip
embarcat facilitades a l’Annex 2? Cal remarcar que la resolució emprada per
l’aplicació és de 800x600 i que la pantalla existent incorpora:
- Entrada de vídeo (procedent de connexió VGA del PC)
- Entrada d’àudio (procedent del connector jack del PC)
- Connexió procedent del port USB del PC (per la manipulació de la
pantalla tàctil)
- Cable d’alimentació.
1.3.2. En cas de no poder connectar l’ordinador a la pantalla nativa, es precisa
disposar d’un espai homologat a la cabina de conducció per ubicar una
pantalla com la que s’indica a l’Annex 2. Existeix un espai que, a tal efecte,
sigui accessible pel conductor i acompanyant i que al mateix temps respecti
les normatives de seguretat?
1.3.3. Es precisa disposar d’un espai homologat a la cabina de conducció per ubicar
un capçal d’emissora similar a la que s’indica a l’Annex 3. Existeix un espai
que, a tal efecte, sigui accessible pel conductor i acompanyant i que al mateix
temps respecti les normatives de seguretat?

1.3.4. Es requereix disposar d’un espai tancat exclusiu a la cabina de conducció
per ubicar les CPU del PC embarcat i emissora amb l’objectiu de prevenir
accions involuntàries o malintencionades que puguin malmetre els equips i
connexions. Es pot disposar d’aquest espai tenint en compte els següents
requisits?
- Ha de disposar de coberta metàl·lica per dissipar la calor i evitar
sobreescalfament. Pel mateix motiu ha d’estar fixat a la xapa metàl·lica
del vehicle.
- Ha de ser completament accessible per efectuar tasques d’instal·lació i
manteniment.
- Les dimensions d’aquest espai venen donades per les mides de les CPU,
l’espai necessari per manipular un dels equips sense destorbar l’altre, així
com l’espai necessari per passar cables de les diferents connexions.
1.3.5. Existeixen solucions disponibles de pre-instal·lació de cablejat d’equipament
de telecomunicacions a l’interior del vehicle (radio, cables de pantalla,
alimentació, sensorització) basades en normatives i/o recomanacions
d’instal·lació?
1.3.6. Quins són els elements del vehicle que poden emetre informació de
telemetria i sensorització? Quines són les característiques tècniques de les
connexions? Quins elements es poden sensoritzar a través de tecnologies
sense fils (IOT)?
1.3.7. Es troba disponible de sèrie la tecnologia WAVE (Wireless Access in
Vehicular Environments, estàndard 802.11p) per les modalitats V2V, V2I, o
bé en general (V2X)?
1.3.8. Es troba el sistema ECall integrat en el vehicle?

1.4.

Costos

1.4.1. En cas de subministrament únic quin seria el l’escandall detallat de cada tipus
de producte amb tota la transformació i amb les possibles opcions
presentades i definides en els apartats anteriors?
1.4.2. Quins són els costos directes i indirectes calculats a la proposta del 1.4.1? I
quins són els costos d’estructura i el benefici industrial considerat a la
proposta?
1.4.3. Quin seria el cost anual de manteniment afegint despeses d’assegurança,
canvis de rodes, inversió en taller, mà d’obra, recanvis de cada opció de la
primera pregunta (punt 1.4.1)? Quin seria l’escandall de costos d’aquest
manteniment? Quins serien els costos anuals destinats al manteniment
preventiu i correctiu de cada opció de la primera pregunta (punt 1.4.1)?
1.4.4. Quins són els costos directes i indirectes calculats a la proposta del 1.4.3? I
quins són els costos d’estructura i el benefici industrial considerat a la
proposta?

1.4.5. Quin seria el cost mensual de l’arrendament dels productes definits en el punt
1.4.1 (incloent el seu manteniment definit en el punt 1.4.3) als diferents
possibles terminis definits en l’apartat 1.2.3, 5 anys fins termini màxim? Quin
seria el cost financer aplicat en aquest cost mensual d’arrendament (indicant
el %)?
1.4.6. I quin seria el cost residual al final de cada termini proposat en l’apartat 1.2.3,
5 anys fins termini màxim? Per quants quilòmetres màxims anuals s’ha
previst l’arrendament? Existiria un cost addicional per cada quilòmetre que
superi aquest quilometratge màxim?
1.5.

Terminis

1.5.1. Quins serien els terminis, indicant cadascunes de les següents fites:
Lliurament del camió, transformació del vehicle, certificació i homologació del
producte si escau, matriculació i lliurament amb tota la documentació prevista
per ús immediat?

2. Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta en relació al mercat.
Especificar quines millores s’ofereixen relacionades amb la sostenibilitat del
producte presentat, per exemple emissions i consums. També cal especificar
quines són les millores vinculades a la tecnologia del vehicle.

3. Estat del desenvolupament actual de la proposta (determinar si es troba en
fase de projecte, desenvolupament, si ja s’està comercialitzant,...)

5.-DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DE LA CPM.
Per a la tramitació de la CPM aquesta unitat promotora ha elaborat els següents
documents que s’adjunten a l’expedient:
-

1.- Informe de necessitat
2.- Document Regulador de la CPM
3.- Formulari de presentació a la CPM.

ANNEX 1: Definició bàsica del producte i serveis necessaris


Camió rígid (4 unitats)
o Camió rígid lleuger amb un mínim de 12 t de MMA. amb caixa rígida
de càrrega.
o Potencia declarada de motor, sistema d’amortidors i sistema de
seguretat activa i passiva que permeti una conducció àgil i segura,
entre altres, detecció de canvi de carril, detecció col·lisió, assistent
de frenada d’emergència, airbags, etc.
o Desitjable un mínim de 3 seients a la cabina de conducció.
o Preferiblement canvi automàtic.
o Sistema de senyalització acústica i lluminosa i reflectants externs
per a una conducció segura d’emergència i per il·luminar la via
pública i zona de treball al voltant del vehicle si és necessari.
o Possibilitat de càmera a retrovisor amb interruptor de connexió i
desconnexió.
o Possibilitat de muntar pneumàtics “4 estacions”.
o Dimensions interiors aproximades de la caixa de càrrega rígida:
 Longitud entre 5 - 6 m.
 Ample sobre els 2,5 m.
 Alçada sobre els 2,3 m.
o Possibilitat de climatització independent a la caixa de càrrega.
o Preferiblement 1 porta a cada lateral, la porta posterior tipus
persiana.
o Possibilitat d’obertura, accés i càrrega pels laterals de la caixa de
càrrega. Possibilitat de tendals laterals.
o Plataforma elevadora a la part posterior de la caixa de càrrega del
camió que permeti l’elevació de material amb una capacitat mínima
de 1.500 kg, i amb una superfície de 1,7 m per l’amplada de la caixa
de càrrega. Amb topall de seguretat per càrrega de gàbies amb
rodes.
o Possibilitat de plataforma elevadora retràctil sota el xassís.
o Sistema d’il·luminació regulable a l’interior de la caixa de càrrega.
o Sistemes d’ancoratge per rails a terra i a parets que permetin la
fixació flexible de diferents equipaments a demanda com gàbies de
material amb rodes, palets, etc.
o Sistemes de registre per instal·lar els sistemes de comunicació de
diferents tecnologies, inclosa la caixa de càrrega.
o Retolació segons manual imatge SEM.

Quilòmetres anuals previstos: 10.000-20.000 aproximadament.

A mode d’exemple s’inclouen imatges de possibles solucions existents al mercat:

ANNEX 2: Característiques tècniques de l’ordinador embarcat:

Ordinador embarcat

Interfícies
- 2 x Ports sèrie (RS232, RS485/RS422)
- 1 x Bus CAN
- 2 x USB port
- 1 x Port Ethernet Gigabit 10/ 100/ 1000
- 4 x Entrades digitals
- 6 x Sortides digitals
- 2 x LED indicador d’estat d’alimentació y comunicació sense fils
- 1 x Port SIM
- 1 x Entrada d’àudio
- 1 x Sortida d’àudio

-

1 x Connector SMA antena LTE/HSDPA+
1 x Connector SMA antena GPS
1 x Connector SMA antena WiFi
1 x Connector SMA antena Bluetooth
1 x Connector DB15 port VGA

Dimensions
- 185 mm (amplada) x 121 mm (fondària) x 39 mm (alçada)
Pes
-

1 Kg

Xassís
- Coberta d'alumini extrusionat per a dissipació tèrmica

Pantalla de 7”

-

Mida 7” (relació d'aspecte 16:9)
Resolució nativa de 800x480 píxels
Modes VGA: de 640x480 a 1920x1440 píxels
Màxima brillantor amb mínim consum (tecnologia LED)
Cable tot en un 5 metres (1 Entrada VGA, 1 Entrada de vídeo compost i Àudio 2x1W)
Panell tàctil resistiu de 4 fils
Temps de resposta pantalla tàctil: 22 ms
Alimentació 6-32 Vdc amb protecció enfront de pics o soroll
Dimensions 183x125x31 mm
Rang de Temperatura: -30ºC a 80 ºC
Testejat per suportar xocs 20G 11ms i vibracions 1G 2-500Hz
Xassís de PVC-ABS en la part davantera i d'alumini en la posterior

Nota: Aquests equipaments són subministrats pel SEM en el moment de la
transformació i hauran de ser instal·lats pel transformador.

ANNEX 3: Característiques físiques de l’emissora embarcada

-

Dimensions CPU: 180x54x110 mm
Pes CPU: 980 gr
Dimensions capçal: 185x58x33 mm
Pes capçal: 220 gr
Alimentació: 10,8 a 15,6 VDC, típic 13.8V DC .
Bandes de freqüència: 380 – 430 MHz

Nota: Aquests equipaments són subministrats pel SEM en el moment de la
transformació i hauran de ser instal·lats pel transformador.

