PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CSAPG 2021/18

SUBMINISTRAMENT
2 TORRES PER A CISTOSCÒPIES
I 5 VIDEOCISTOSCOPS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
DUES TORRES PER A CISTOSCÒPIES I CINC VIDEOCISTOSCOPS FLEXIBLES PER AL CONSORCI
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ
D’URGÈNCIA.

1. OBJECTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les característiques tècniques i
funcionals mínimes que hauran de disposar les torres per a cistoscòpies I els videocistoscopis
objecte de subministrament.
En la present licitació el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf requereix la contractació del
subministrament de:
2 torres per a cistoscòpies
5 videocistoscops flexibles
El subministrament inclou la seva posada a disposició i posada en marxa dels esmentats
equipaments.
Una vegada acceptats els equips per part del CSAPG, iniciarà el període de garantia.
Forma part de l’objecte del contracte la possible renovació dels videocistoscopis, segons
necessitat del CSAPG, durant la vigència del contracte i de conformitat amb el preu fixat en
aquest procediment. CSAPG no s’obliga a renovar un número determinat de videocistoscopis,
sense que l’adjudicatari tingui dret a percebre cap import en compensació o indemnització per
aquest fet.

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’adjudicatari haurà de lliurar els equips objecte de licitació als següents centres hospitalaris,
segons es detalla a continuació i en els termes que consten en el present plec:
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Carrer Espirall, s/n
08720 Vilafranca del Penedès

Hospital Residència Sant Camil
Ronda Sant Camil s/n
08810 Sant Pere de Ribes
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1 torre per a cistoscòpies

1 torre per a cistoscòpies

2 videocistoscopis

3 videocistoscopis

El termini màxim per lliurar i instal·lar les dues torres per a cistoscòpies i els 5 videocistoscopis
inicials, és de quatre (4) setmanes a partir de la formalització del contracte.
Tenint en compte la programació d’activitat de cada hospital, el termini màxim per lliurar els
videocistoscopis que sigui necessari renovar, serà de 7 dies naturals a comptar des de la
comanda per part del CSAPG.
L’Hospital aportarà el subministrament d’energia elèctrica i en cas que els equips a instal·lar
requereixin d’altres instal·lacions complementàries i/o específiques hauran de ser
convenientment documentades a l’oferta tècnica. Tot requeriment no detallat a la indicada
proposta, anirà a càrrec de l’adjudicatari.

3. CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR
Són requeriments bàsics de l’aparell el compliment de les característiques tècniques que es
detallen a continuació. El no compliment d’algun dels requeriments assenyalats a continuació
comportarà la inadmissibilitat de l’oferta:
Característiques mínimes
2- Torres
Monitors Alta definició Full HD de com a mínim 24"
Suport amb rodes
Capturadora de vídeo digital Full HD
Connexió de vídeo per integrar imatges al PACS
Modes de visualització per a millora del diagnòstic de patologia maligna
5- Videocistòscopis flexibles
Qualitat d’imatge Full HD amb alta resolució
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Canal de treball per pinceria i irrigació
Adaptables a esterilitzadores de cada hospital (tenint en compte que
l’esterilitzadora de l’Hospital Residència Sant Camil és Olympus, i l’esterilitzadora
de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès és Steris)
Font i cable de llum LED, processador de càmera integrat o modular, capçal de
càmera per a instrumental analògic, que sigui Full HD
Els videocistoscopis s’hauran de lliurar amb pinça de biòpsia, pinça d’extracció de cossos
estranys i electrode de coagulació monopolar per a la realització de tractament ambulatori de
recidives tumorals al gabinet d’endoscopies. En cas de mala funció de les pinces ha d’haver un
pressupost de reposició per part de les empreses.
Els videocistoscops precisen de safata per transport, esterilització i emmagatzematge.
Es precisa d’accessoris per a la neteja del cistoscopis (raspall) així com els accessoris per a la
verificació d’integritat d’estanqueïtat al finalitzar la jornada per tal d’identificar deteriorament i
fugues que malmetin l’equipament.
A l’HCAP el servei d’urologia necessita mantenir la operativitat dels cistoscopis flexibles
analògics de què disposa per si fos necessari el seu ús a quiròfan i que requereixen per al seu
correcte funcionament d’una font i cable de llum, capçal de càmera i un processador de càmera
(ja sigui integrat o modular). Aquest ha de ser Full HD.
El servei de ginecologia, tant de l’HCAP com de l’HRSC, és beneficiari dels monitors i material
accessori (fonts i cables de llum, processador de càmera, capçal de càmera) presents en l’espai
físic o gabinet d’exploracions on el servei d’urologia realitza les cistoscòpies diagnòstiques amb
la particularitat que el seu instrumental i òptiques (histeroscopis) és rígid i analògic.
Per aquest motiu, es precisa que tot el material i equip necessari objecte del present plec (fonts
i cables de llum, processador de càmera integrat o modular, capçal de càmera) sigui apte per
poder usar tant cistoscopis flexibles analògics de l’HCAP com histeroscopis rígids del servei de
ginecologia de l’HCAP i de l’HRSC i que, a més, sigui compatible amb els models que actualment
estan en funcionament a cada hospital i que es mantindran durant la vigència d’aquest contracte
(Olympus en el cas de l’HRSC i Storz en el cas de l’HCAP).
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Requeriment Sistemes d’Informació
Cal tenir en compte que actualment el CSAPG es troba en procés d’unificació del seus sistemes
d’informació, en particular el referent a la història clínica electrònica i el sistema PACS d’arxivat
d’imatge mèdica digital.
El sistema ha de disposar de programari específic per l’anàlisi, tractament de dades i elaboració
d‘informes, així com de les aplicacions de càlculs en tots els modes d’exploració i les llicències
corresponents.
Caldrà una reunió prèvia amb el Departament de Sistemes d'Informació per determinar la
necessitat/configuració de servidors de base de dades o d'aplicacions, compatibilitat amb
versions de productes, unitats compartides, quotes d’emmagatzemament, còpies de seguretat,
antivirus, etc...
Es valorarà que el sistema permeti l’exportació d’imatges, etc. a dispositius d’emmagatzematge
externs (per port USB). Aquesta funcionalitat es tindrà com a mesura de contingència per poder
accedir a les dades en cas d’incidència en la xarxa i/o les integracions.
S’ha de complir l’establert al Reglament General de Protecció de dades.
Les tasques d’integració no representaran cap cost addicional (incloent totes les llicències
necessàries) i estaran incloses a l’abast del contracte, incloent el suport tècnic.
Imatge digital:
Si l’equip realitza una digitalització de la imatge, aquesta es farà sota l’estàndard de comunicació
internacional DICOM 3.0, per poder-se integrar al PACS del CSAPG i treballar amb llistes de
treball:
•
•
•
•
•
•

DICOM 3,0 STORAGE SEND/RECEIVE
DICOM 3,0 STORAGE COMMITMENT
DICOM 3,0 WORKLIST
DICOM 3,0 PRINT
DICOM MPPS
DICOM Query/Retrieve

L’emmagatzematge de la imatge digitalitzada s’ha de guardar al PACS sota el protocol STORESCU.
La integració ha de ser via Worklist i modalitat sota el protocol DICOM 3.0.
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Parametritzacions d’integració contra Worklist, Ris i PACS, personalitzable segons necessitat del
centre.
Dicomització de la imatge mèdica, visualitzable a través del visor d’imatge mèdica Raim Viewer.
El licitador facilitarà la Guia d’integració del dispositiu respecte els sistemes d’informació contra
els que interactua (DICOM Conformance Statement). Aquesta guia ha d’explicar com integrar el
dispositiu contra els corresponents sistemes d’informació a nivell de perfil d’integració (casos
d’ús, diagrames de seqüència, regles de negoci, missatgeria si s’escau..)

Connectivitat:
En cas de que l’equip requereixi connectivitat a la xarxa del CSAPG aplicarà els següents
requeriments:
Xarxa cablejada:
•
•
•

Interfície Ethernet amb conector RJ45
Velocitat: autonegociació 10/100/1000 Mbps
Mode dúplex: autonegociació half/full

Xarxa sense fils:
•
•
•
•

Es valorarà que la interfície sense fils es basi en estàndard 802.11ac. En el cas que aquest
no sigui suportat, haurà de suportar els estàndards A i/o B/G/N
Protocols de roaming: 802.11k, 802.11r i 802.11v
Suport 802.1x utilitzant usuari i contrasenya i certificat.
La interfície sense fils ha d’estar integrada en el propi aparell que necessita la
connectivitat; no podran fer-se servir punts d’accés externs per connectar-se a la xarxa
a través d’ells.

Altres
Cal que el licitador proporcioni informació precisa d’altres mitjans de connectivitat que
incorporin els equips, com Bluetooth, NFC o altres tecnologies basades en transmissió
radioelèctrica. I complir:
•

Encriptació: Tota transmissió sense fils ha de ser xifrada.
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•

Freqüències: No s'utilitzen bandes de freqüència ja utilitzades a l'Hospital per altres
solucions (WiFi, RFID, lectors temperatura)

Protocols de comunicació
Les comunicacions entre diferents elements es realitzaran amb protocol TCP/IP de manera
segura, utilitzant sempre rangs de ports acotats que caldrà comunicar per tal que es puguin
definir regles d'accés en els tallafocs corporatius.
Adreçament IP i nom d'equip
Qualsevol dispositiu, a excepció dels servidors, ha de poder obtenir IP de forma automàtica
mitjançant el servidor DHCP corporatiu.
Tots els dispositius hauran de ser configurats amb un nom d'equip prèviament pactat amb el
Departament de Sistemes d’Informació, el servidor DHCP registrarà de forma automàtica en el
DNS aquest nom.
Les comunicacions entre diferents elements hauran de realitzar-se sempre a través dels noms
d'equip en format FQDN, permetent així que els canvis de IP no suposin incidents de
comunicacions.
En quant a l’objecte de la licitació, l’adjudicatari haurà d’implementar tots els elements de
software i hardware, així com els serveis professionals necessaris (propis o externs), per tal de
garantir la integració de les imatges generades pels videocistocops proposats.
Totes les dades que es demanen tindran el suport documental original del fabricant.
A part de les característiques establertes en aquest Plec, els aparells hauran de ser d’última
generació així com de nova fabricació en totes les seves parts. S’exigirà la presentació de la
certificació del marcat CE de tots els elements d’aplicació i del conjunt del sistema.
4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI VERS ELS EQUIPS LLIURATS
L’adjudicatari s’obliga a lliurar els equips en els terminis i condicions fixades en aquest plec.
Una vegada acceptats els equips lliurats per part del CSAPG, iniciarà el període de garantia, el
qual s’estableix per un termini mínim de 2 anys, tant pel que fa a les torres com als
videocistoscopis. Durant el període de garantia dels equips, l’adjudicatari assumirà el
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manteniment preventiu, adaptatiu i evolutiu de l’equipament, així com la correcció de tots els
vicis o defectes ocults i actualització del programari en el seu cas.
S’entén per:
Manteniment Preventiu: Treballs realitzats per l’adjudicatària, amb caràcter anticipat i de
conservació, encaminats a garantir la vida útil dels equips i preveure el sorgiment d’avaries.
Tot i que el personal del CSAPG revisi els videocistoscopis després de cada ús per veure que no
s’han deteriorat, mitjançant el corresponent test de fugues o d’estanqueïtat que incorporen els
equips, l’adjudicatari s’encarregarà de realitzar les revisions periòdiques necessàries, tant dels
equips físics com de les actualitzacions de software necessàries, per tal de disposar dels equips
en òptimes condicions.
Manteniment Adaptatiu: Treballs realitzats, sempre per iniciativa de l’adjudicatària per
introduir o modificar funcionalitats que responguin a canvis legislatius o d’interès general.

Manteniment Evolutiu: Treballs realitzats, sempre per iniciativa de l’adjudicatària, per la
introducció en l’ús dels videocistoscopis o de les torres, de noves funcionalitats o millora dels
processos ja existents.
En el sobre C relatiu a la informació de la proposta a valorar automàticament, els licitadors
hauran d’incloure una oferta en concepte d’ampliació del termini de garantia dels equips..

En cas que durant el període de garantia es produeixin incidències l’empresa adjudicatària hi
donarà solució satisfactòria, amb garanties de funcionament continu i sense aturades;
determinant-se de manera expressa la possibilitat de substitució completa de l’equip o del
videocistoscopi en cas de que les incidències es donin de manera continuada en el temps.

Tenint en compte que cada videocistoscopi té una vida útil vinculada a l’ús d’uns 1.500 usos,
s’inclou una partida alçada en concepte de bossa econòmica per tal de poder renovar, segons
necessitat, els videocistoscopis que puguin anar deteriorant-se durant la vigència del contracte.
CSAPG no està obligat, en cap cas, a sol·licitar un número mínim de renovacions, però
l’adjudicatari estarà obligat a renovar els equips que CSAPG sol·liciti.
Si al llarg de la vigència del contracte CSAPG sol·licita la renovació d’un o més d’un
videocistoscopi, l’adjudicatari s’obliga a lliurar un videocistoscopi nou del mateix model que el
subministrat inicialment.
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En cas que l’adjudicatari no disposi d’un videocistoscopi del mateix model, està obligat a lliurarne un de característiques iguals o superiors, compatible amb les torres subministrades, d’acord
amb les condicions econòmiques adjudicades en el contracte.
Si els videocistoscopis sofreixen evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus
components o software, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques
que les adjudicades amb el contracte, sense que això comporti cap despesa addicional al CSAPG.
CSAPG no està obligat, en cap cas a renovar un número determinat de videocistoscopis.

5. FORMACIÓ
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar actuacions per la formació del personal assistencial
usuari dels videocistoscopis i del personal d’electromedicina dels hospitals, tant pel que fa al
funcionament del software i com al funcionament de la torre i del videocistoscopi. A més
l’adjudicatari haurà de resoldre els dubtes i/o problemes relacionats amb els aparells, ja sigui a
través d’un servei telefònic com, si escau, presencialment.

6. REQUERIMENTS I INSTAL·LACIONS
Les torres i els videocistoscopis es consideraran entregats un cop siguin posats en funcionament
per personal tècnic qualificat i quedi apte per a la realització de les tasques a les que s’adscriu.
En tot cas, tant les torres com els videocistoscopis es consideraran lliurats amb l’acta de
recepció.

7. FASE DE DEMOSTRACIÓ
Una vegada efectuada l’obertura del sobre B i amb l’antelació suficient, CSAPG sol·licitarà als
licitadors admesos l’entrega de mostres dels equips ofertats, i convocarà a les empreses
licitadores per tal de fer una demostració/presentació d’ús dels equips objecte del contracte,
per tal de comprovar el compliment dels requeriments tècnics mínims fixats en aquest plec
tècnic i poder valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor que depenen de les
mostres i de la demostració que consten a l’apartat H del Quadre de Característiques del
contracte.
En el moment de la demostració els licitadors hauran de presentar:
- Una torre completa per a cistoscòpies (monitor, pinceria, coagulador, processador de
càmera i tot allò necessari per a que els histeroscopis de ginecologia del CSAPG i
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-

cistoscopis analògics d’urologia de l’HCAP puguin provar-se (font i cable de llum LED,
processador de càmera integrat o modular, capçal de càmera per a instrumental
analògic).
Un videocistoscopi.

Atès que l’HRSC i l’HCAP disposen de diferent mecanisme d’integració de les imatges amb la
història clínica del pacient, es convocarà als licitadors a dues demostracions, una es durà a terme
a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, carrer de l’Espirall, 61, Vilafranca del Penedès, i l’altra a
l’Hospital Residència Sant Camil, ronda Sant Camil, s/n, Sant Pere de Ribes.
A més de ser un dels criteris d’adjudicació subjecte a judici de valor la presentació de mostres i
la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no presentació de mostres
i/o la no assistència de les empreses licitadores a la demostració suposarà la seva exclusió del
procediment de licitació.

8. PREGUNTES AL PLEC
El licitador podrà realitzar tantes qüestions com estimi necessàries per poder elaborar la seva
millor proposta.
El procediment serà el següent:
▪

El licitador enviarà per escrit i via correu electrònic les seves preguntes a
perfildelcontractant@csapg.cat

▪

Les empreses poden efectuar consultes i preguntes als plecs. Aquestes es publicaran
conjuntament amb les respostes en un document sota el nom de “Comunicacions”, a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSAPG

▪

En cas de que els licitadors vulguin ser informats directament de totes les comunicacions
publicades, es podran subscriure com a empreses interessades en aquesta licitació, a
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

▪

Aquestes subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
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