Alerta futura
CONSULTA OBERTA DE MERCAT
Aquest és un anunci d’informació prèvia X
Aquest anunci redueix els terminis de presentació d’ofertes ◯
Aquest és un anunci de licitació ◯
Secció I: Autoritats contractants
1) Nom i adreces
Nom oficial: Fundació de Gestió Sanitaria de L’Hospital de la Santa Creu I Sant
Pau (Lead Procurer)
Adreça postal: Sant Antoni M. Claret, 167, Pavelló Sant Antoni, planta baixa

Població: Barcelona

Codi NUTS: ES511

Codi Postal: 08025

País: Espanya

Persona de contacte: Unitat de Contractació

Telèfon: (+34) 935 537 621

E-mail: contractacions@santpau.cat

Fax: (+34) 935 537 631

Adreces d’internet
Adreça principal: http://www.santpau.cat
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+pau&idCap=437
3006&ambit=&

Nom oficial: Liverpool Heart and Chest Hospital NHS Foundation Trust (Buyers
group)
Adreça postal:

Població: Liverpool

Codi NUTS: UKD72

Codi Postal: L14 3PE

País: UK

Persona de contacte: Steven Doran

Telèfon: +44 151 600 1638

E-mail: Steven.Doran@lhch.nhs.uk

Fax:

Adreces d’internet
Adreça principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contractant:

Nom oficial: Hospital Universitari de Bellvitge (Buyers group)

Adreça postal: CARRER DE LA FEIXA LLARGA, S/N
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Població:
L’Hospitalet
de Llobregat

Codi NUTS: ES511

Codi Postal: 08907

País: Espanya

Persona de contacte: Unitat de logística i contractacions administratives

Telèfon: +34 93 260 77 57

E-mail: csublogistica@bellvitgehospital.cat

Fax:

Adreces d’internet
Adreça principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contractant:

Nom oficial: Fundació Assistencial Mutua de Terrassa (Buyers group)

Adreça postal: Sant Antoni, 32

Població: Terrassa

Codi NUTS: ES511

Codi Postal: 08221

País: Spain

Persona de contacte: Unitat de contractació

Telèfon: 93.736.50.19

E-mail: ivaquero@mutuaterrassa.es

Fax:

Adreces d’internet
Adreça principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contractant:

Nom oficial: Countess of Chester Hospital (Buyers group)

Adreça postal: Countess of Chester Health Park Liverpool Road Chester.

Població: Chester

Codi NUTS: UKD63

Codi Postal: CH2 1UL

País: UK

Persona de contacte: Diana BANNISTER

Telèfon:

E-mail: diana.bannister@nhs.net

Fax:

Adreces d’internet
Adreça principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contractant:
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2) Contractació conjunta

X Aquest contracte comporta una contractació conjunta
En el cas d’una contractació conjunta referida a diversos països, legislació estatal aplicable: espanyola/britànica
El comprador principal és el responsable de coordinar la consulta oberta de mercat, la licitació conjunta, l’avaluació
conjunta de les ofertes i també l’adjudicació d’un acord marc (legislació aplicable: espanyola). Això no obstant, cada
autoritat contractant del grup de compradors és responsable dels contractes específics que resultin de l’Acord marc per tal
de cobrir les seves necessitats específiques (legislació aplicable: espanyola/britànica).
□ Aquest contracte s’adjudica per una central de compres.

3) Comunicació
X
Els documents de la licitació estan disponibles amb un accés ple i il·limitat, i sense cost, a:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+pau&idCap=4373
006&ambit=&
◯ L’accés als documents de la licitació és restringit. Es pot obtenir més informació a: (URL)

Es pot obtenir informació addicional a
◯ l’adreça ja citada
X una altra adreça: http://www.ritmocore-ppi.eu/

4) Tipus d’autoritat contractant

X Oficina/Agència regional o local
Activitat principal
X Salut
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Secció II: Objecte
1)

Abast de la contractació
II.1.1) Títol: compra pública de solucions innovadores per a adquirir un servei
innovador de gestió integral i integrada, millorat amb l’ús de tecnologies digitals,
dels pacients que utilitzin un marcapassos (RITMOCORE).

II.1.2) Codi CPV principal: 85141210 – Serveis de tractament mèdic a domicili
Codis CPV addicionals: 33100000-1 – Equipaments mèdics
33182000-9 – Aparells d’assistència cardíaca
33182210-4 – Marcapassos
33195000-3 – Sistema de monitorització dels pacients
48180000-3 – Paquets de software mèdic
72000000-5 – Serveis IT: consultoria, desenvolupament de software, internet i suport
85141210 – Serveis de tractament mèdic a domicili
II.1.3) Tipus de contracte X Serveis
II.1.4) Breu descripció: El dia 6/1/2018 es publica una alerta futura al Diari Oficial de la Unió Europea (OJ/ S S4
5024-2018-EN) per tal de proporcionar als operadors econòmics interessats informació sobre la compra pública
de solucions innovadores mencionada a l’encapçalament, per tal d’adquirir serveis innovadors i solucions TIC i
així abordar el següent repte: la transformació dels actuals serveis de cura dels pacients amb marcapassos en un
model centrat en el pacient.
Aquesta alerta futura proporciona informació actualitzada sobre la data d’inici prevista i el volum de compra del
RITMOCORE PPI així com de la Consulta Oberta de Mercat (OMC, en anglès) que s’organitza en la preparació
d’aquesta licitació (s’ofereix més informació a la Secció II.2.4).

II.1.5) Valor total estimat
Valor sense IVA: 20.031.200,32 € Divisa: EURO

II.1.6) Informació sobre els lots
Aquest contracte es divideix en lots X s í ◯ no
Les ofertes es poden presentar a X tots els lots ◯ nombre màxim de lots: [

2)

] ◯ només a un lot

Descripció
II.2.1) Títol: El títol per a cada “lot” serà el nom dels diferents membres del grup de
compradors de RITMOCORE. Veure la Secció II.1.4)

Nombre de lots: Un “lot”
per a cada autoritat
contractant
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II.2.2) Codis CPV addicionals
33100000-1 – Equipaments mèdics
33182000-9 – Aparells d’assistència cardíaca
33182210-4 – Marcapassos
33195000-3 – Sistema de monitorització dels pacients
48180000-3 – Paquets de software mèdic
72000000-5 – Serveis IT: consultoria, desenvolupament de software, internet i suport
85141210 – Serveis de tractament mèdic a domicili
II.2.3) Lloc d’execució
El contracte s’executarà a la institució de cada membre.
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II.2.4) Descripció de la licitació:
Aquest procediment de licitació consisteix en una compra pública de solucions innovadores (PPI, en anglès Public
Procurement of Innovative Solutions). “Public procurement of innovative solutions” significa una contractació on les autoritats
contractants actuen com a client pioner de productes o serveis innovadors que encara no són disponibles a gran escala
comercial i pot incloure assaigs de conformitat. El PPI no inclou serveis R&D. (Referència: “Annex E. Requisits específics per
compra innovadora (PCP/PPI) finançat per les subvencions Horizon 2020”, en el HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME
2016-2017).
Aquesta contractació es dividirà en lots per a cada autoritat contractant per tal que cadascuna pugui gestionar d’acord amb
les particularitats locals las característiques dels serveis i solucions innovadors amb TIC a adquirir a fi d’assolir una gestió
integral i integrada dels pacients que utilitzin un marcapassos. Els membres del grup de compradors del RITMOCORE
acorden iniciar conjuntament una licitació per tal d’adquirir aquests serveis i solucions que superen els serveis i solucions
existents i que es troben disponibles en el mercat.
Més concretament, RITMOCORE pretén transformar els serveis d’atenció dels pacients amb marcapassos passant del model
centrat en el servei d’atenció implantat a l’hospital a un model centrat en el pacient que utilitzi serveis i solucions TIC, que
permeti:
a.
b.

c.
d.
e.

Canviar la gestió (ex.: quadre de comandaments per a canviar i valorar el compliment dels KPIs).
Personalitzar la teràpia del marcapassos (ex.: proporcionar aparells adequats, marcapassos i loop
recorders, segons les condicions de salut del pacient (Device portfolio availability, gestió d’estocs,
entrenament)).
Monitorització remota (ex. Detecció de disfuncions de l’aparell, canvi en les condicions de salut (com ara
asymptomatic atrial fibrillation) i alert system triggering).
Cura coordinada (ex. Informació del marcapassos del pacient accessible per GPS).
Activació pel pacient (ex. Missatges educatius i plataforma d’entrenament per a pacients i assistència
informal).

El model de prestació dels serveis es basarà en un enfocament de repartiment de riscos que estableixi un nou esquema de
cooperació entre les institucions i el proveïdor per maximitzar el valor obtingut per al pacient i, per extensió, per al sistema
sanitari. El model també inclou un sistema de pagament basat en els resultats. Els proveïdors seleccionats conservaran la
titularitat dels drets de propietat intel·lectual que generin en el PPI i podran utilitzar-los per a explotar tot el potencial comercial de
les seves solucions innovadores, més enllà d’aquesta licitació.
Els objectius principals dels OMC són:
-

Informar sobre el procés de licitació, per tal d’afavorir la màxima participació possible de les parts interessades;
Donar a conèixer els objectius de la licitació;
Millorar el coneixement sobre la qualitat i les característiques tècniques de les solucions disponibles al mercat;
Permetre a les parts interessades de fer arribar comentaris i suggeriments considerats útils per a l’autoritat contractant
en la preparació de la licitació.

Tots els operadors interessats estan convidats a participar a l’OMC (amb indiferència de la seva ubicació geogràfica, la seva
mida o la seva estructura de direcció).
L’OMC comprèn:
Un qüestionari que estarà disponible a https://goo.gl/tprqvk en els 60 dies següents a la publicació d’aquesta Alerta
Futura al DOUE (2018/S 145-331905, 31/07/2018). Dins d’aquest període, es proporcionarà una breu descripció del
repte comú i els interessats podran aportar comentaris, anàlisis sobre la viabilitat i idees en aquesta etapa
embrionària. El termini màxim per a lliurar les respostes serà de 15 dies comptats d’ençà de l’emissió del qüestionari;
i, en cas que el període expiri en un dia inhàbil, el termini màxim s’estendrà fins al següent dia hàbil. Les condicions
de confidencialitat aplicades a la informació que proporcionin els interessats durant l’OMC es detallaran al
qüestionari.
Reunions individuals amb cada interessat que hagi respost el qüestionari (durant la tercera i quarta setmanes
d’octubre de 2018, ja sigui presencials a Barcelona, Liverpool i/o a Chester o bé per telèfon. El calendari de les
reunions i trucades s’establirà per les autoritats contractants segons la disponibilitat de totes les parts.
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Per tal de resumir el calendari de l’OMC, les fites principals són:
1)

Un cop s’hagi publicat aquesta alerta futura al DOUE (31/07/2018), comença a comptar un període de 60 dies. Durant
aquest termini, es publicarà una descripció del repte comú i els operadors econòmics interessats podran aportar
comentaris sobre la viabilitat i d’altres idees per a aquest projecte.

2)

Quan el període de 60 dies expiri, es publicarà un qüestionari. Aquesta enquesta es respondrà i s’enviarà pels
operadors econòmics interessats dins del termini de 15 dies a comptar de la seva publicació (en cas d’exhaurir-se en un
dia inhàbil, el termini màxim es transfereix al següent dia hàbil).

3)

•

El qüestionari es publicarà al DOUE i a la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

•

Totes les condicions relatives a aquest qüestionari (confidencialitat, mètodes d’entrega, etc.) s’especificaran amb
la seva publicació.

Un cop expiri el període de 15 dies, s’iniciarà una ronda de reunions i trucades telefòniques amb els operadors
interessats durant la tercera i quarta setmana d’octubre de 2018.

* Aquest calendari és susceptible de modificacions per raons de força major o per d’altres circumstàncies imperants o urgents.

I.2.5) Criteris d’adjudicació
X El preu no és l’únic criteri d’adjudicació i tots els criteris es faran constar en els documents de la licitació.

II.2.6) Informació sobre els fons de la Unió Europea
Aquesta licitació es refereix a un projecte i/o programa finançat per fons de la Unió Europea X sí ◯ no
Identificació del projecte: Aquest projecte rep finançament a través del programa de recerca i innovació de la Unió Europea
Horizon 2020 mitjançant el conveni de subvenció núm. 727796. Tanmateix, la Unió Europea no participa en el procés de
licitació com a entitat contractant.
II.2.7) Informació addicional:
Els operadors interessats poden participar a la convocatòria de licitació PPI fins i tot si no han participat a l’OMC.
Participar a l’OMC no és requisit per a presentar una oferta a la licitació, no acorda cap dret o privilegi als participants, i no
constitueix cap prequalificació o procés de selecció.
Tota la informació proporcionada durant l’OMC i altra serà publicada, almenys en anglès, a
www.ritmocore-ppi.eu.

LOT
LHCH*

Cost anual de
la licitació
1.756.741,99 €

STPAU**

1.200.000,00 €

6.000.000,00 €
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FAMT

226.909,92 €

453.819,83 €

2

HUB***

1.875.000,00 €

9.375.000,00 €

5

CoCH*

344.448,25 €

688.896,50 €

2

5.403.100,16 €

En
lliures
esterlines
£ 1.539.535,00

£ 301.860,00

Valor
total
contractes
3.513.483,98 €

dels

https://goo.gl/tprqvk i a

Duració
dels
contractes (anys)
2

20.031.200,32 €

*Tipus de canvi aplicat (22/05/2018): 1 EURO = 0,876358058 GBP
**Les ofertes presentades a STPAU han d’incloure una proposta pel lot de FAMT
***Les propostes presentades al HUB han d’incloure una proposta al lot de FAMT.
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3)

Data estimada de publicació de l’anunci de licitació: 30/11/2018

4)

Data d’enviament d’aquesta alerta futura: 03/08/2018
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