Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 20/587

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT PER UNA CORRECTE REALITZACIÓ DE BIÒPSIA ASSISTIDA PER
BUIT PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU

Elements tècnics del contracte
1.1. Objecte del contracte:
Subministrament per a una correcte realització de Biòpsia Assistida per Buit amb
destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(en endavant, FGS).
Requeriments tècnics específics
Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a
continuació:

LOT S100463:

CODI HSP
2003003

ARTICLE
Marcador de teixit
mamari

2003041

Agulla biòpsia

2003444

Guia per agulla de
biòpsia mamaria

DESCRIPCIÓ
Sistema de marcatge intern per a biòpsia
de mama, consta d’un aplicador amb 3
coixinets d’àcid polglicòlic, visible per
ultrasò de 3-12 setmanes i reabsorbibles
en 12 setmanes.
• Estèril.
• Un sol ús.
Agulla per a biòpsia de 10G amb cistella
recol·lectora de mostra per l’equip de
biòpsia de mama, sistema d’aspiració al
buit.
• Punta d’agulla tri còncava.
• Que permeti control i maneig amb
pedal extern.
• Estèril
• Un sol ús.
Guia per a agulla de biòpsia mamària de
10G per a sistema d’aspiració al buit,
policarbonat.
• Estèril.
• Un sol ús.
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•
2003449

Cassetes de tubs de buit
i eixugat

2019918

Cistella de buit

Lliure de làtex.

Cassetes de tubs de buit i eixugat , que
ofereix buit i l’opció d’administrar eixugat
amb solució salina a la trampa de la mostra
durant la biòpsia.
Cistella amb tubs incorporats, per a biòpsia
de mama assistida per buit.
• Estèril.
• Un sol ús.

Equipament de cessió
L’adjudicatari haurà de cedir un sistema destinat a l’obtenció de teixit mamari amb la
finalitat de realitzar anàlisi histològic amb l’extirpació parcial de l’anomalia. El sistema
ha d’estar compost de:
•

•
•
-

Carro de transport rodable de:
o Consola amb sistema de buit i irrigació.
o Processador del sistema.
o Pantalla Interface.
Peça de mà de control de l’agulla i sistema de succió.
Sistema d’ancoratge a la taula estereotaxica.

L’empresa haurà de descriure amb tot detall el sistema de buit que oferta.
L’empresa disposarà d’un delegat en la zona, disponible davant qualsevol
necessitat de la Unitat de Mama.
L’empresa s’encarregarà de la seva revisió, manteniment i actualització com
es detalla en el següent apartat.

Equipament i manteniment
-

Durant el període d’execució del contracte, l’adjudicatari farà cessió de
l’equipament necessari per la realització completa de la prova el més
automatitzada possible pel sistema de Biòpsia assistida per buit. S’adjuntarà a
la oferta:
o
o

-

Marcat CE.
Declaració de conformitat.

El manteniment correctiu, preventiu i tècnic legat de l’equipament cedit per la
realització de la tècnica, anirà a càrrec a tots els efectes, de l’adjudicatari, així
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com dels costos derivats del mateix: recanvis, accessoris, mà d’obra i
desplaçaments en cas que fos necessari per portar a terme aquestes accions
de manteniment, durant tot el temps que duri la cessió. En conseqüència, es
mantindran els equips en bon estat de funcionament per la correcta prestació
del servei.
-

L’assistència tècnica via telefònica haurà de ser immediata i en cas de
presència tècnica el temps d’assistència haurà de ser inferior a 48 hores.

-

En cas de mal funcionament, l’empresa substituirà immediatament l’equip que
falla i posarà un altre temporalment fins que es repari el que s’utilitza per la
Unitat de Mama.

-

L’adjudicatari es compromet a substituir l’equip per un altre de les mateixes
característiques si, arribat el cas, la Unitat de Mama acredités l’existència de
vicis o defectes en els equips que puguin afectar al Servei.

-

L’adjudicatari entregarà a la Unitat de Mama, conjuntament amb l’equip cedit, la
documentació tècnica corresponent (manuals d’usuari i manteniment del
fabricant), necessària per la correcta utilització dels equips, subministraments i
accessoris en una de les llengües oficials de Catalunya.

-

Els danys que l’equipament, per raons imputables a l’empresa adjudicatària,
ocasioni en el mobiliari, instal·lacions o qualsevol altre propietat de la unitat,
així com als usuaris de l’equipament objecte de cessió (pacients o
treballadors), seran exclusivament responsabilitat de la empresa adjudicatària.

-

Per garantir l’assenyalat anteriorment, l’empresa adjudicatària haurà de
justificar tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
hipotètics danys que pugui provocar l’equipament cedit per la quantia que
s’estableix en el quadre.

En el moment de la cessió, l’equipament cedit es trobarà en les condicions de
funcionament i seguretat que estableixi la normativa vigent en matèria de seguretat
industrial que resulti d’aplicació, inclosa la tramitació, legalització i alta en els
organismes competents, en cas de que sigui una exigència legal d’obligat compliment,
per la qual cosa s’entregarà conjuntament amb l’equip, la documentació acreditativa
que ho certifiqui així com que l’últim manteniment preventiu i/o calibratge, en el seu
cas s’hagin efectuat en la periodicitat indicada en el manual de manteniment del
fabricant.
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En aquest sentit l’empresa adjudicatària garantirà que l’esmentat manteniment es
porta a terme en les condicions que estableixi la normativa legal que li resulti aplicable,
realitzant sobre el mateix, en temps i forma, els controls, assajos, calibratges,
verificacions corresponents en funció de les condicions que el fabricant hagi establert
en el corresponent manual de manteniment, deixant-hi constància en el mateix; de
manera que si la Unitat de Mama ho requereix pot sol·licitar la documentació que ho
justifiqui.
Formació
L’empresa adjudicatària es comprometrà a donar formació continuada al personal de
la Unitat de mama en la tècnica de biòpsia assistida al buit.
Característiques tècniques mínimes exigides
S’inclou el subministrament de fungible necessari per realitzar biòpsia de mama
assistida per buit. Indicat per l’adquisició de més volum de mostres de teixit o
extirpació de lesions mamàries per mitjà d’un sistema de buit direccional i dirigit
mitjançant guia exterotaxia.

Requeriments tècnics generals
La presentació de la oferta tècnica ha d’incloure els següents documents (en format
digital):
•

Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS, i les següents
dades:
o Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el
producte.
o Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador
identifica el producte.
o Marca comercial de l’article.
o Descripció de les característiques bàsiques del producte.
o Descripció de la composició del producte.
o Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada,
amplada, diàmetre, etc.
o Certificació de lliure de làtex.
o Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de
qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre
la matèria, en particular el marcat CE.
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•

En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no
codificat, també s’haurà de facilitar la fitxa tècnica.

•

Resum d’articles licitats segons Annex de complimentació obligatòria d’oferta
tècnica.

•

Fitxes tècniques de seguretat, si s’escau.

•

Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d’aparèixer a l’envàs la
data de caducitat, número de lot, procediment d’esterilització, referència,
simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es
disposa del mateix. En tot cas, s’haurà d’indicar aquesta característica.

•

Tot i que en les descripcions tècniques d’alguns materials d’aquest expedient
puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar
ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa
funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present
plec.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que
s’exigeixen
•

Els licitadors han de presentar l’oferta a la totalitat del subministrament.

•

Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del
consum de l’Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de
modificació a l’alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les
empreses adjudicatàries hauran de
subministrar d’acord amb les
programacions que estableixi el Departament de Compres.

•

L’inici del subministrament haurà d’efectuar-se un cop formalitzat el contracte
en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

•

Si durant la vigència del contracte, s’innovessin o milloressin les
característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar
en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d’ús o
servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè
tècnic designat.

•

En els cas dels fàrmacs, i davant l’aparició en el mercat de nous genèrics,
biosimilars o equivalents terapèutics, aquests seran revisats en el moment que,
comercialment, estiguin disponibles en el mercat hospitalari.
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•

En el cas de reactius, on l’annex de complimentació obligatòria d’oferta
econòmica es completi amb preu / determinació, s’haurà d’adjuntar un llistat
amb el preu unitari de cada cartutx.

•

L’adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l’assessorament
tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Termini i lloc de lliurament
•

El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s’indiqui a la
comanda.

•

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda
rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d’antelació possible al
Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials,
seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la
licitació.

•

El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça,
és:
Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni
Mª Claret / Independència – Moll de descàrrega.
L’horari de la recepció de mercaderies és de 08:00 a 15:00 hores de
dilluns a dijous i de 08:00 a 14:00 hores els divendres. No s’acceptaran
lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d’aquest horari.

•

El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent
a una comanda oficial. No s’acceptaran lliuraments si no existeix la comanda
corresponent, ni s’acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a
la comanda.

•

La empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per
altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec

•

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de
l’empresa subministradora. Els proveïdors han d’embalar convenientment els
seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol
desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels
proveïdors.

•

El lliurament no s’entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc
indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren
inclosos en el preu ofert.
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•

La comanda mínima serà d’una unitat de l’embalatge mínim adjudicat.

•

El lliurament del material haurà d’anar amb el corresponent albarà original i
còpia. L’original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdor se li lliurarà la
còpia amb el segell “CONFORME SALVO EXAMEN” i data de lliurament.
L’albarà haurà d’anar valorat i s’haurà de fer constar les següents dades:
• Número de comanda.
• Número d’article HSP.
• Número d’expedient.
• Número d’albarà.
No s’acceptaran albarans i factures que no s’ajustin a allò especificat.
Els albarans hauran d’anar a l’exterior dels paquets.

•

En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats
segons estàndard europeu i precintades de manera què permetin la inspecció
visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només
s’acceptaran palets d’estàndard europeu. L’alçada del palet i la càrrega no
podrà superar en cap cas els 185 cms.

•

Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al
nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les
despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el
saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres
•

•

Els licitadors hauran de lliurar les mostres, tal i com es detalla en el següent
quadre:
CODI
HSP
2003003

ARTICLE

MOSTRES (UT)

Marcador de teixit mamari

2

2003041

Agulla biòpsia 10G

2

2003444

Guia per agulla de biòpsia mamaria

2

2003449

Cassetes de tubs de buit i eixugat

2

2019918

Cistella de buit

2

El lliurament de les mostres es realitzarà a l’atenció de la Srta. Anna Garrido a
l’adreça següent:
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Dep. Logística – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
Pavelló Sant Antoni (núm. 20) 3a planta – Sta. Teresa
08025 Barcelona
•

Data de lliurament: Es permet lliurar les mostres dintre i com a màxim, en el
termini de lliurament de les ofertes.

•

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de
mostres aniran a càrrec del licitador.

•

Les mostres s’hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a
cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.

•

Les mostres aniran identificades amb el nom de l’empresa i codi de producte
HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d’un albarà
de lliurament.

•

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.

•

Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies
entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres
addicionals i d’alguns materials concrets.

Barcelona, a 02 de març de 2021

Vist-i-plau
Dr. Xavier Borrás
Director Mèdic

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per
la persona competent.
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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