Resolució d’incoació d’expedient
Assumpte, contractació del Subministrament de lliteres de transport, camilles
d’exploració i teràpia i butaques de pacient per als centres del Consorci Sanitari
Integral.
Ref. expedient d’inici: CSISUSIL1903
Fets
En data 12 de juliol de 2019 es va emetre la memòria justificativa de la Direcció;
Atesa la necessitat de contractar el Subministrament de lliteres de transport,
camilles d’exploració i teràpia i butaques de pacient per als centres del Consorci
Sanitari Integral.;
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article de l’article 116 de la Llei, 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Resolució
Per tant resolc
Incoar l’expedient de contractació del Subministrament de lliteres de transport,
camilles d’exploració i teràpia i butaques de pacient per als centres del Consorci
Sanitari Integral, mitjançant procediment obert no harmonitzat i tramitació
ordinària, a càrrec del pressupost del centre.
Firmado digitalmente
por
CARLOS CONSTANTE
(R: Q5856254G)
Fecha: 2019.10.07
12:48:28 +02'00'

Carlos Constante i Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral

Resolució d’Incoació
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Dades de la sol·licitud

Data:
Data prevista d’inici del subministrament:
Nom dels sol·licitants:
-

Virginia Barber, Adjunta a direcció ABS Collblanc
Maite Rubio, Gestora Procés Assistència Hospitàlaria Hospital Transversal
Lourdes Alavedra, Coordinadora Assistencial Gabinet de proves Hospital Transversal
Sandra Saborit; Gestora Procés d’Hospital de Dia Hospital Transversal
Oscar Villellas, Coordinador Procés auxiliars sanitaris CAIDM
Mª Jesus Garcia Buxelo, Gestora procés intervenir quirúrgicament i Coordinadora UCSI
CAIDM
Nuria Rivero Gestora procés Atenció ambulatòria CAIDM
Sonia Blasco, Coordinadora ESIC i HDIA CAIDM
Lucinda Sanchez; Coordinadora procés atenció urgent CAIDM
Jessica Julian; Coordinadora fisioteràpia CAIDM

-
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12 de juliol de 2019
1 de desembre de 2019

Detall licitació

Centres destinataris:
܆
܈
܈
܆

CSI
HT
HDM
Centre
de
compartits

܈
܆
܆

ABS Collblanc
ABS La Torrassa
ABS Sagrada Família

܆
܆
܆

CAE Sant Feliu
CAE Cornellà
CAE La Torrassa

܆

ABS Gaudí

܆

܆

Salut Pública

܆

Residència
Francisco
Padilla
Residència Collblanc

Subministrament (fungibles)
Subministraments (Inversió)
Servei
Obra

܆
܆
܆

serveis

Tipus de licitació:
܆
܈
܆
܆

3

Concessió de serveis
Mixt
Serveis a les persones

Elecció del procediment

 ܆Procediment Ordinari
܈
܆
܆
܆
܆
܆

Obert no harmonitzat
Obert Harmonitzat
Acord Marc
Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Públic
Simplificadíssim de la Llei de Contractes del Sector Públic
Procediment Restringit ( Annex IV)
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 ܆Procediment Extraordinari
܆
܆
܆
܆

4

Negociat sense publicitat
Diàleg Competitiu
Licitació amb negociació
Associació per a la innovació

Informe de necessitats ( indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

Las camilles de consulta, teràpia i les lliteres de transport han de tenir unes característiques molt
definides degut a les necessitats funcionals i a la necessitat d’higiene i comoditat tant pels
professionals que les fan servir com els pacients que les utilitzen.
LOT 1: lliteres de transport
Codi SAP: 51378

LLITERA TRANSPORT ESTRETA

21 unitats

S’ha ampliat la UCSI del Dos de Maig, per aquest motiu es fa necessària la incorporació de 10
camilles. Per renovació de CCEE s’afegeix 1 camilla a aquest lot.
A l’Hospital Transversal s’ha modificat el model de transport dels pacients ingressats, ja no
s’utilitzaran els llits pels trasllats internes. Es considera adequat una dotació inicial de 8 unitats per
començar i valorar l’ampliació del models. A gabinet de proves de cardiologia i de vascular s’opta per
canviar 2 de les camilles de consulta per llitera de transport ja que d’aquesta manera s’utilitzaran per
moure els pacients dins l’àrea de proves.
Codi SAP: 51941

LLITERA TRANSPORT AMPLE

8 unitats

A l’hospital de dia de Dos de maig es renoven 2 unitats per obsolescència de les existents, al Broggi
s’amplia la dotació en 2 unitats pel nous box d’aïllament de pacients que ha de permetre moure els
pacients sense necessitat de canviar-lo de dispositiu. A més, degut a l’actualització del bloc quirúrgic
de HGH, s’equiparà amb 4 unitats d’aquest model.
LOT 2: camilles exploració i teràpia
Codi SAP: 51422

CAMILLA EXPLORACIO

6 unitats

Amb l’objectiu de renovar progressivament el parc de camilles de l’hospital dos de Maig, en aquest
cas s’ha prioritzat 6 camilles fixes per consulta, per substituir les més obsoletes.
Codi SAP: 51459

CAMILLA ELECTRICA 3 COSSOS

5 unitats

Per tal de renovar les camilles de l’àrea bàsica de Collblanc es decideix la compra de 5 camilles
elèctriques de 3 cossos
Codi SAP: 51942

CAMILLA HIDRAULICA 3 COSSOS

10 unitats

El servei de rehabilitació dels Dos de Maig disposa d’unes camilles de tractament de models
heterogenis que no acompleixen la funcionalitat requerida per aquest servei. S’ha decidit dotar amb 8
unitats per adequar el parc a les necessitat operatives. El mateix succeeix amb les 2 unitats
destinades a les CCEE de cirurgia.
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LOT 3: butaques de pacient
Codi SAP: 51604
BUTACA PACIENT SENSE REPOSAPEUS 6 unitats
Com ja hem dit abans, s’ha ampliat la UCSI del Dos de Maig, per aquest motiu es fa necessària la
incorporació de 6 butaques de pacient.
Codi SAP: 51965

BUTACA PACIENT AMB REPOSAPEUS

3 unitats

Pel servei d’urgències de l’hospital de Dos de maig es renoven 3 unitats per obsolescència de les
existents.

5

Objecte del contracte

Subministrament de lliteres de transport, camilles d’exploració i teràpia i butaques de
pacient per als centres del Consorci Sanitari Integral
Es material de pròtesis
Cal regular dipòsit del material
Té associat equips en cessió
Cal que manteniment/electromedicina intervingui
Requereix connexions específiques amb informàtica
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte
Serveis Implicats

܆
܆
܆
܆
܆
܆

SI
SI
SI
SI
SI
SI

܈
܈
܈
܈
܈
܈

NO
NO
NO
NO
NO
NO

ABS Collblanc, Bloc quirúrgic HT, Hospitalització HT, gabinet de proves HT, Hospital de
dia HT, UCSI CAIDM, Atenció ambulatòria CAIDM, ESIC CAIDM, HDIA CAIDM, Urgències
CAIDM, Rehabilitació CAIDM
6

Determinació del preu

El preu de licitació correspon a l’actual preu contractat
Si heu marcat que NO:

 ܆SI

 ܈NO

a. Informar de l’increment/ decrement d’import anual ( amb i sense IVA) i el %
d’increment/decrement respecte l’import actual

Codi
SAP

Descripció del material

Preu màxim
unitari

Quantitat

Compra
prèvia

percentatge
d'increment
de preu

lot 1: lliteres de transport
51378 LLITERA TRANSPORT ESTRETA

21

2.400 €

si

14%

51941 LLITERA TRANSPORT AMPLE

8

2.400 €

si

14%
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Lot 2: camilles exploració i teràpia
51422 CAMILLA EXPLORACIO

6

210 €

si

51459 CAMILLA ELECTRICA 3 COSSOS

5

950 €

si

10

950 €

no

6

535 €

si

3

690 €

no

51942 CAMILLA HIDRAULICA 3 COSSOS

13%

lot 3: butaques pacient
BUTACA PACIENT SENSE
REPOSAPEUS
BUTACA PACIENT AMB
51965
REPOSAPEUS
51604

17%

b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació
Per determinar el preu s’ha utilitzat preu de compres prospeccions de mercat i licitacions anteriors.
Es consideren preus de mercat

7

Pressupost del contracte
Anualitats (durada del contracte)
Pròrroga, si escau

1 any
No es preveu

Pressupost anual:

90.390,00 euros sense IVA

Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):

109.371,90 euros amb IVA

Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):
Pressupost pròrroga:

90.390,00 euros sense IVA
-

Tipus d’IVA

21 %

Import IVA:

18.981,90 euros

Percentatge de modificació, si escau
Import de modificació, si escau

-

Valor estimat
(pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):

Divisió per lots
Núm. de lots

No es preveu

90.390,00 euros sense IVA

 ܈SI  ܆NO
3
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LOT 1

2019

2020

TOTAL

Pressupost de licitació
sense IVA

5.800,00 €

63.800,00 €

69.600,00 €

Partida d’IVA

1.218,00 €

13.398,00 €

14.616,00 €

Pressupost de licitació amb
IVA

7.018,00 €

77.198,00 €

84.216,00 €

Pressupost de modificació sense IVA

-

Pressupost de pròrroga sense IVA

-

Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)

69.600,00 €

LOT 2

2019

2020

TOTAL

Pressupost de licitació
sense IVA

1.292,50 €

14.217,50 €

15.510,00 €

Partida d’IVA

271,42 €

2.985,67 €

3.257,10 €

Pressupost de licitació amb
IVA

1.563,93 €

17.203,18 €

18.767,10 €

Pressupost de modificació sense IVA

-

Pressupost de pròrroga sense IVA

-

Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)

15.510,00 €

LOT 3

2019

2020

TOTAL

Pressupost de licitació
sense IVA

440,00 €

4.840,00 €

5.280,00 €

Partida d’IVA

92,40 €

1.016,40 €

1.108,80 €

Pressupost de licitació amb
IVA

532,40 €

5.856,40 €

6.388,80 €

Pressupost de modificació sense IVA

-

Pressupost de pròrroga sense IVA

-

Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)

5.280,00 €

Les propostes es poden presentar a diferents lots

 ܈SI

Els licitadors poden ser adjudicataris de més d’un lot
Els imports màxims dels lots es poden superar
Els imports màxims dels articles es poden superar
Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer
S’accepten variants

܈
܆
܆
܈
܆
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Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació

No és preceptiva

9

Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la
justificació.

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials
d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa
compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la
contractació del subministrament de lliteres de transport, camilles d’exploració i teràpia i
butaques de pacient per als centres del Consorci Sanitari Integral:
a) Solvència econòmica i financera (Art.87 LCSP):
Volum anual de negocis o, si s’escau, volum anual de negocis en l’àmbit d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres
últims exercicis disponibles en funció de la data de constitució o d'inici de les
activitats de l'empresari, per import igual o superior al pressupost de licitació o
proporcionalment als lots als quals es liciti. En aquest sentit, el licitador haurà
de presentar els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
certificació de l’esmentat dipòsit mitjançant nota simple informativa expedida pel
Registrador, i si l’empresari no està inscrit al Registre Mercantil dipositats en el
registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en
el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors
hauran d’aportar juntament amb els comptes anuals una declaració signada
per l’apoderat indicant el volum de negocis global de l’empresa.
b) Solvència tècnica ( art. 89 LCSP):
Relació dels principals subministraments efectuats en el curs de com a màxim els
tres últims anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari públic o privat i sempre i
quan els subministraments siguin del mateix tipus o naturalesa similar o anàloga a
l’objecte del contracte. Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat
en l’any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments
corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l’objecte del
contracte és igual o superior al 70% del l’anualitat mitja del contracte estimat del
contracte.
Els subministraments efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del
sector públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest.
L’import anual d’aquests subministraments serà com a mínim igual a la suma
d’imports anuals dels lots als que el licitador presenti la seva oferta. Per al cas
Memòria justificativa del contracte
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d’empreses de nova creació (amb una antiguitat inferior a cinc anys), si el
contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, la seva solvència es podrà
acreditar per qualsevol dels altres mitjans a què es refereixen les lletres b) a g) del
art. 89.1 de la LCSP, sense que li sigui aplicable el requisit de l’execució d’un
número determinat de subministraments.
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de
l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels
seus respectius codis CPV.

10 Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
¾ Lot 1: lliteres de transport
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.f) amb la
aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, tenint en compte que es tracta d’un
subministrament i s’ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir
ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la
institució. Els criteris d’adjudicació han estat seleccionats d’acord amb els requisits
assenyalats a l’article 145.5 LCSP:
a) Estan vinculats a l’objecte del contracte
b) S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència
efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la
informació aportada pels licitadors.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts, distribuïts
de la següent manera:
CRITERIS OBJECTIUS (75 punts)
PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat
financera de la institució, s’ha considerat convenient dotar amb 65 punts a la proposta
econòmica d’acord amb la següent formula:
 ×  כ± Ö 
 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars
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Per tal de garantir que les propostes dels licitadors les conformen productes de qualitat i
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de reparacions de manera precoç es decideix
valorar amb 10 punts el periode de garantia ofert per sobre del mínim demanat (2
anys, és a dir:24 mesos):
48 ≤ mesos de garantia :
10 punts;
36 ≤ mesos de garantia < 48 : 5 punts;
24 < mesos de garantia < 36 : 2,5 punts.
CRITERIS SUBJECTIUS (25 punts)
Els criteris qualitatius han estat seleccionats d’acord a l’article 145.2 LCSP:
 ܈Característiques funcionals i estètiques dels articles
 ܆Accesibilitat
 ܆Disseny per totes les persones usuaries
 ܆Característiques socials
 ܆Característiques mediambientals o innovadores
 ܆Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
 ܆Comercialització i les seves condicions
 ܆El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
 ܆El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del
subministrament
En el lot 1 s’ha considerat donar dels 25 punts els criteris qualitatius relacionats amb
característiques funcionals i estètiques dels articles. Es desglossen de la següent manera:
Es considera que, donat l’elevat grau d’utilització de sèrums, el pal porta sèrums bé mereix una
dotació de 10 punts valorant-se:
x l’adequació/facilitat de regulació de l'alçada per penjar el sèrum.per
evitar l'interrupció del tractament endovenos per manca d'alçada o que sigui
massa curt i hagi el perill de extracció involuntària del catèter, 2.5 punts,
x el sistema de topall per evitar moviments del mateix durant els trasllats, 2.5
punts,
x la versatilitat, concretant-se en la facilitat per canviar-lo de costat de la llitera
per facilitar l'accés pels dos cantons de la llitera, així no hi ha problema en la
lateralitat de l’accés venós, 5 punts
per cadascun d’aquests aspectes, s’obtindrà la puntuació si es valora com : “fàcil” si resulta
“dificultós” no s’obté cap puntuació.
Els diferents mecanismes de funcionament de les lliteres s’ha decidit dotar-los amb 7.5
punts que es desglossen en:
x Accessibilitat dels mecanismes d’accionament de la camilla per evitar
lesions del personal per posicions forçades i poc ergonòmiques.òbtenint la
màxima puntuació, 5 punts, si es valora com a “òptim”; 2.5 punts si la valoració
és “adeqüat” i cap punt si resulta “dificultós”.
x Si la llitera disposa d’un accionament replicat de fre al mig i així facilita
l’accionament de la frenada desde la posició central i permet al professional
assegurar el pacient a la vegada. En cas afirmatiu s’assignen 2.5 punts, si no
en disposa no s’obté puntuació en aquet criteri.
Memòria justificativa del contracte
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En tant que elements de transport, es valora la conducció amb 5 punts:
x Per tal de facilitar el trasllat de la llitera de forma segura i àgil es decideix valorar
l’ergonomia dels mànecs de transport assignant 2.5 punts si resulta de fàcil
movimentació degut a una bona ergonomia dels agafadors; o, cap punt si és
dificultós.
x Si la llitera no es mou si està activat el fré encara que la empenyem
obtindrà 2.5 punts, en cas de moure’s no obtindrà cap punt. Aquest criteri es
decideix per tal d’evitar lliscaments durant la càrrega / descàrrega dels pacients
Finalment s’atorguen 2.5 punts a l’ergonomia en les accions de col.locació de les ampolles
d’oxigen i d’aquesta manera minimitzar la incidència de lesions per part del personal que
manega les lliteres. Es valorarà segons sigui fàcil (2.5 punts) o difícil (0 punts).
La aplicació detallada d’aquests criteris s’especifica en els següents documents: Annex criteris
adjudicació i annex criteris subjectius.

¾ Lot 2: camilles d’exploració i teràpia
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.f) amb la
aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, tenint en compte que es tracta d’un
subministrament i s’ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir
ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la
institució. Els criteris d’adjudicació han estat seleccionats d’acord amb els requisits
assenyalats a l’article 145.5 LCSP:
a) Estan vinculats a l’objecte del contracte
b) S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència
efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la
informació aportada pels licitadors.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts, distribuïts
de la següent manera:
CRITERIS OBJECTIUS (100 punts)
PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat
financera de la institució, s’ha considerat convenient dotar amb 80 punts a la proposta
econòmica d’acord amb la següent formula:
 ×  כ± Ö 
 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars
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Per tal de garantir que les propostes dels licitadors les conformen productes de qualitat i
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de reparacions de manera precoç es decideix
valorar amb 20 punts el periode de garantia ofert per sobre del mínim demanat (2
anys, és a dir:24 mesos):
48 ≤ mesos de garantia :
20 punts;
36 ≤ mesos de garantia < 48 : 10 punts;
24 < mesos de garantia < 36 : 5 punts.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: De conformitat amb l’article 202 de la LCSP
s’estableixen les condicions especials d’execució del contracte, d’obligat compliment
per part de l’empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s’indiquin al
quadre de característiques específiques.
¾ lot 3: butaques de pacient
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.f) amb la
aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, tenint en compte que es tracta d’un
subministrament i s’ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir
ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la
institució. Els criteris d’adjudicació han estat seleccionats d’acord amb els requisits
assenyalats a l’article 145.5 LCSP:
d) Estan vinculats a l’objecte del contracte
e) S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
f) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència
efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la
informació aportada pels licitadors.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts, distribuïts
de la següent manera:
CRITERIS OBJECTIUS (75 punts)
PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat
financera de la institució, s’ha considerat convenient dotar amb 65 punts a la proposta
econòmica d’acord amb la següent formula:
 ×  כ± Ö 
 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars
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Per tal de garantir que les propostes dels licitadors les conformen productes de qualitat i
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de reparacions de manera precoç es decideix
valorar amb 10 punts el periode de garantia ofert per sobre del mínim demanat (2
anys, és a dir:24 mesos):
48 ≤ mesos de garantia :
10 punts;
36 ≤ mesos de garantia < 48 : 5 punts;
24 < mesos de garantia < 36 : 2,5 punts.
CRITERIS SUBJECTIUS (25 punts)
Els criteris qualitatius han estat seleccionats d’acord a l’article 145.2 LCSP:
 ܈Característiques funcionals i estètiques dels articles
 ܆Accesibilitat
 ܆Disseny per totes les persones usuaries
 ܆Característiques socials
 ܆Característiques mediambientals o innovadores
 ܆Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
 ܆Comercialització i les seves condicions
 ܆El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
 ܆El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del
subministrament
En el lot 3 s’ha considerat donar dels 25 punts els criteris qualitatius relacionats amb
característiques funcionals i estètiques dels articles. Es desglossen de la següent manera:
En tant que no es tracta d’elements de transport, però ocasionalment serviran per moure els
pacients per dins l’hospital, s’ha estimat oportú valorar la conducció amb 11 punts:
x

x
x

Per tal de facilitar el trasllat de la butaca de forma segura i àgil es decideix
valorar la maniobrabilitat de la butaca en els desplaçaments assignant 6
punts. Es classificarà com a òptim: (6 punts), adequat (3 punts) i dificultós (cap
punt).
Per tal de facilitar el trasllat de la butaca de forma segura i àgil es decideix
valorar l’ergonomia dels mànecs de transport assignant 4 punts. Es
classificarà com a òptim: (4 punts), adequat (2 punts) i dificultós (cap punt).
Si la butaca no es mou si està activat el fré encara que la empenyem
obtindrà 1 punt, en cas demoure’s no obtindrà cap punt. Aquest criteri es
decideix per tal d’evitar accidents dels pacients.

Els pacients solen estar asseguts a les butaques durant periodes de temps llargs, raó per la qual
s’ha atorgat 6 punts a la confortabilitat definit-se 3 categories : òptim, adequat e incomoda que
es puntuen amb 6,4 i cap punt respectivament.
Els diferents mecanismes de funcionament de les butaques s’ha decidit dotar-los amb 5
punts que es desglossen en:
x Accessibilitat dels mecanismes d’accionament de la butaca per evitar
lesions del personal per posicions forçaces i poc ergonòmiques, òbtenint la
màxima puntuació, 5 punts, si es valora com a “òptim”; 2.5 punts si la valoració
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x

és “adeqüat” i cap punt si resulta “dificultós”.
Si la butaca disposa de diferents graus d’extensió/inclinació del reposa
cames de manera que es pugui colocar cada pacient en la postura més
adequada. En cas que les opcions diferents siguin 3 o més s’obtindran els 3
punts, si les posicions són 2, la puntuació serà de 1 punt i per sota, ja no
s’obtindrà puntuació.

Finalment s’atorguen 3 punts al fet que les rodes de les butaques siguin anti-fils, ja que a
vegades s’atasquen amb restes de fils de gases, trossets de paper, esparadrap i altres residus.
Si les rodes acompleixen aquesta característica s’obtenen els 3 punts, en cas negatiu no es
puntua.
La aplicació detallada d’aquests criteris s’especifica en els següents documents: Annex criteris
adjudicació i annex criteris subjectius.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: De conformitat amb l’article 202 de la LCSP
s’estableixen les condicions especials d’execució del contracte, d’obligat compliment
per part de l’empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s’indiquin al
quadre de característiques específiques i al Plec de Prescripcions Tècniques.

11 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)
Accés a dades protegides de caràcter personal:

܆SI

܈NO

Quines?:  ܆Pacients
 ܆Administratiu

 ܆Personal
La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de
caràcter personal a les que l’adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del
compliment del contracte es regularan a l’encàrrec del tractament.
12 Mostres

S’han de presentar mostres a la fase inicial?
Quantes:
Es necessitaran mostres en altre fase?

 ܈SI

 ܆NO

 ܆SI

 ܈NO

La quantitat de mostres per producte es detalla a continuació:
Codi SAP

Descripció del material

lot 1: lliteres de transport
51378 LLITERA TRANSPORT ESTRETA
51941 LLITERA TRANSPORT AMPLE

mostres
1
1

Lot 2: camilles d’exploració i teràpia
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51422
51459
51942

CAMILLA EXPLORACIO
CAMILLA ELECTRICA 3 COSSOS
CAMILLA HIDRAULICA 3 COSSOS

lot 3: butaques de pacient
BUTACA PACIENT SENSE
51604 REPOSAPEUS
51965

BUTACA PACIENT AMB REPOSAPEUS

no
requereix
no
requereix
no
requereix

1
1

A/a del sr Oscar Villellas
Hospital Dos de Maig
Magatzem general
C/ Dos de Maig, 301 cantonada amb Còrsega
08035 Barcelona

Adreça de lliurament:

Les mostres s’hauran de presentar per a cadascun dels productes ofertats i expressament sol·licitats i
hauran d’estar identificats individualment amb una etiqueta on es facilitin les següents dades:
Proveïdor:
Expedient:
Num LOT:
Codi SAP CSI:
Referència proveïdor:
Descripció producte:

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del
contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat o alteració de les seves
característiques respecte a la mostra presentada.
Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d’exclusió,
sense cap més requeriment.
Els licitadors seran avisat per recollir les mostres quan el CSI ho estimi convenient, a la signatura del
contracte a més tardar.

Es necessiten demostracions?

 ܆SI

 ܈NO

 ܆SI

 ܈NO

13 Visita/es al/s centre/s?
És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?
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14 Documentació
S’utilitzen annexos? Si
1.
2.
3.
4.
5.

Annex 1 tècnic
Annex 2 criteris objectius
Annex 3 criteris subjectius
Annex 4 criteris d’adjudicació
Annex 5 documents a incorporar als sobres

Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre A
1.
2.
3.
4.
5.

Índex
Dades complementàries ( Model 1)
Declaració de confidencialitat (Model 2)
Si s’escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal
d’Empreses (Model 3)
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre B
1. Annex 1 tècnic a complimentar segons les instruccions recollides al propi annex i al
Plec de Prescripcions Tècniques.
2. Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques a
complimentar segons les instruccions recollides al Plec de Prescripcions Tècniques
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre C
1. Model 9 Declaració Econòmica
2. Annex 2 de criteris objectius
Signatura dels responsables del contracte:
MARIA
ROTLLAN
TERRADELLAS /
num:08127808

Firmado digitalmente por MARIA
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ou=COL·LEGIAT, title=PEDIATRIA I AREES
ESP., sn=ROTLLAN TERRADELLAS,
givenName=M
serialNumber=
cn=MARIA
ROTLLAN TERRADELLAS /
num:08127808,
email=maria.rotllan@sanitatintegral.org
Fecha: 2019.10.04 08:17:48 +02'00'

Dra. Maria Rotllan,
Direcció de Desenvolupament Estratègic, Docència i Recerca del Consorci Sanitari Integral
JORDI VILARASAU
FARRE /
num:08202194

Firmado digitalmente por JORDI VILARASAU FARRE /
num:08202194
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
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Barcelona / COMB / 0005, ou=COL·LEGIAT,
title=ANESTESIOLOGIA I REANIM., sn=VILARASAU
FARRE, givenName=JORDI, serialNumber=
cn=JORDI VILARASAU FARRE / num:08202194,
email=jordi.vilarasau@sanitatintegral.org
Fecha: 2019.10.03 07:50:32 +02'00'

Dr. Jordi Vilarasau
Director de centre Hospital Transversal
DANIEL RODRIGUEZ
LOPEZ / num:08313851
2019.10.03 12:23:19
+02'00'

Dr. Daniel Rodriguez,
Director de centre Hospital Dos de Maig
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