PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES PER L'AFERESIS DE LDL
EXP. 16-0030
1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE
1.1. Objecte del contracte:
Subministrament de fungibles per l’aferesis de LDL per al Servei d’Hemoterapia
Hemostasia amb destí a l´Hospital Clínic de Barcelona (HCB).
Les quantitats previstes són merament estimatives del consum de l´Hospital en el període
que es contracta podent ser objecte de modificació a l’alça o baixa, en funció de les
necessitats del centre.

IMPORT LICITACIO

PREU MÀXIM UNITARI
unitat de mesura licitada)
DENOMINACIO
ARTICLE

UNITAT
DE
MESURA
LICITADA

QUANTITAT

BASE
IMPOSABLE
(BI)

TIPUS
IVA

Sistema
per
afèresi LDL

Und

220

405,000

21%

(en

PREU
MAX.
UNITARI
(IVA
incl.)
490,05

IMPORT MÀXIM TOTAL

BASE
IMPOSABLE
(BI)

IMPORT
TOTAL
(IVA incl.)

89.100

107.811,00

2. REQUERIMENTS TÈCNICS
Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació:
Sistema de filtració necessari per realitzar una afèresi LDL sobre plasma prèviament
separat en un separador cel•lular existent en el Servei d'Hemoteràpia Hemostàsia
- Sistema estèril i d’un sol ús
- El sistema ha de ser capaç de reduir el colesterol LDL i la lipoproteïna A en almenys
un 60 %
2.1. FUNGIBLES I MATERIALS ACCESSORIS:
2.1.1.




Requeriments tècnics:
Caducitat: Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de
la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil
dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats
inferiors al 75% de la vida útil.
Terminis de Lliurament: El temps de lliurament per a comandes, serà com a
màxim de 5 dies per a comandes ordinaris i de 48 hores per a comandes
urgents.
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2.1.2.

Condicions Generals de subministrament:

 L'adjudicatari serà el responsable que tot el material arribi al Magatzem General
en les condicions adequades.
 Serà obligatori dur a terme la reposició de fungibles en aquells casos en els que
alguns lots siguin defectuosos.
 Els fungibles o el material gastat per avaria i / o mal funcionament dels equips
serà recanvi sense càrrec per l'adjudicatari.
 Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi de referència, de tipus de
presentació dels productes, de tècniques o altres modificacions, l'empresa
adjudicatària s'obliga a informar amb antelació de qualsevol d'aquestes
modificacions al Laboratori del CDB i al Servei de Compres per donar-la d'alta en
el sistema informàtic, al mateix preu per determinació, i en cas necessari
s’obligarà a subministrar els reactius per a la realització dels estudis i
correlacions oportunes.
 L’adjudicatari haurà de subministrar la informació necessària que el centre sol·liciti
per a la certificació ISO.
3. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ:
Amb l'objectiu de realitzar un seguiment de la eficiència del contracte conjuntament entre
l'empresa adjudicatària i el Laboratori del CDB, de manera bimestral, s’analitzarà la
correlació entre els reactius subministrats i l'activitat realitzada. Per a això, la Direcció del
CDB designarà una Unitat Tècnica de Control constituïda per personal responsable del
Laboratori i de la empresa, que analitzaran la informació.
A aquest efecte es verificarà especialment l'ajust entre el material ofert i la realitat
consumida en funció de l'activitat real. Quan es produeixin desviacions superiors a un 5%
entre les determinacions reals per kit ofertes i les obtingudes pel Sistema Informàtic de
Laboratori LabManager i/o a través dels equips, l'empresa haurà de compensar les
diferències per obtenir els rendiments ofertats.
Per tal d'analitzar la producció de cadascun dels components objecte del concurs, serà
necessari que es disposi quatrimestralment d’informació de l’activitat per a la seva
explotació.
4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT
4.1. El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat en el Magatzem
General de l’Hospital Clínic de Barcelona, o lloc que s’estipuli a la comanda. Les
comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 5 dies laborables i les
urgents en 48 hores o en el seu cas en els compromesos per l’adjudicatari en la
seva oferta si les millorés.
4.2. El lliurament de qualsevol tipus de material o servei, a excepció dels dipòsits
autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per 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.
4.3. La comanda mínima serà de UNA unitat del embalatge mínim adjudicat.
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4.4. El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s’indiqui a la comanda.
El lloc i horari es reflecteix a l’apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la
comanda i, excepte indicació contrària i expressa a la comanda, serà:
MAGATZEM GENERAL DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Carrer IGNASI IGLESIAS, núm. 13, NAU núm. 9
CORNELLÀ DE LLOBREGAT – 08940 - (Barcelona)
Horari de recepció de materials: De 7.00 h a 14.00 h. de dilluns a divendres no
festius.
4.5. Per canvis organitzatius i/o logístics, l’Hospital Clínic de Barcelona, durant el
contracte i pròrrogues, podrà canviar la ubicació dels magatzems i horaris d’entrega
del material acceptant explícitament el licitador que aquests canvis no suposaran
en cap cas una modificació del preu d’adjudicació.
4.6. Per a lliuraments al Magatzem General de l’HCB (Cornellà) no s’acceptaran
lliuraments fora de l’horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix setmanal
de lliurament assignat hauran de respectar la planificació. En cas d’incompliment de
lliurament previsible o ja incorregut, subministraran el més ràpidament possible
coordinant el lliurament de manera explicita amb el responsable de Magatzem per a
que autoritzi el seu lliurament fora del dia planificat.
4.7. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats
conforme a Llei i a l’estipulat en les bases de la licitació
5. CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS MATERIALS
Cada comanda cursada s’haurà de subministrar complint els següents requeriments:


Condicions dels paquets lliurats:
-

L’/els albarà/ns haurà/n d’anar a L’EXTERIOR DELS PAQUETS.

-

Cada comanda haurà d’anar en un paquet.

-

Els paquets hauran d’estar identificats individualment amb el NÚMERO
D’ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

-

Les etiquetes adhesives, si les hagués, dels operadors logístics no hauran
d’anular les identificacions del proveïdor.

-

Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades 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.

-

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada
anirà SEMPRE a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els
seus propis mitjans tant tècnics com humans I es col·locarà dintre el
recinte del Magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del
l’HCB.

-

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les
unitats oferides el sistema d’identificació per codi de barres basat en la
norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant
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a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima
d’envasat/distribució.




Condicions de la documentació de lliurament:
-

El lliurament del material haurà d’anar acompanyat de l’albarà original i
còpia. L’original es quedarà en poder del Magatzem, al proveïdor se li
retornarà una còpia segellada amb la “CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN“.

-

A l’albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades: El
nostre número de codi intern de l’article, número de comanda, número
d’albarà i número d’expedient; no acceptant aquells albarans i factures que
no s’ajustin a l’especificat.

-

Les devolucions es notificaran via Fax i els materials hauran de ser retirats
del 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 de proveïdor amb l’HCB.
Responsable de recepció de materials Magatzem General HCB
Serveis d’atenció al proveïdor:
- Responsable de Magatzem: Sr. Carlos Sánchez
- Recepció de materials, poden contactar al tel. 93 227 54 00 extensió
2328.
- Staff magatzem , tel. 93 227 55 37 / fax. 93 227 98 81
- Suport administratiu, tel. 93 227 54 00 extensió 2330
- mail: csanche2@clinic.ub.es

6.

MOSTRES
Les mostres seran lliurades, a requeriment de l’HCB durant el procés de valoració
tècnica, dels articles ofertats. El licitador haurà de tenir-les a disposició de l’hospital per al
seu lliurament al servei tècnic que s’indiqui en la sol·licitud de mostra, des del mateix
moment de la finalització del termini de presentació d’ofertes. L’incompliment del lliurament
immediat, màxim 48 hores, d’aquest punt pot ser motiu d’exclusió de l’oferta.
Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables. Les
mostres seran utilitzades/destruïdes durant el procés d’avaluació. Si alguna mostra no és
utilitzada/destruïda durant el procés d’avaluació podrà ser retirada pel licitador, si així ho
manifesta per escrit a la Secretaria de Concurs, en el termini màxim de 30 dies des de
l’adjudicació definitiva del contracte. L’HCB es reserva el dret a fer ús que estimi
convenient de les mostres no recollides en el termini màxim indicat.
Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres anirà a
càrrec del licitador.
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ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES PER L'AFERESIS DE LDL

TÍTOL DE L´EXPEDIENT:

NÚMERO D´EXPEDIENT:

16_0030

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:

LLIURAMENT

DADES DEL SIGNANT
NOM I COGNOMS

EMPRESA

TERMINIS DE LLIURAMENT
MÀXIMS LICITACIÓ

TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR

ORDINARI (dies laborables)

ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)

CÀRREC
MAIL

SIGNATURA I SEGELL

5

DATA

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT
ARTICLE

1

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

DENOMINACIÓ ARTICLE

CODI HCB

DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR

REFERÈNCIA ARTICLE (***)

UNITATS EN
PRESENTACIÓ (**)

Sistema per Afèresi LDL

*Introduir els terminis d'entrega ordinari (part blanca)
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "unitats en presentació" el nombre d´unitats de l´envàs o presentació ofertada (mínima si hi ha més d'una referència) independentment de la unitat de mesura licitada. Aquestes unitats de l'envàs han de cumplir els requeriments
tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si és necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les
referències ofertades a cada article.
Presentació obligatòria d'aquest annex en paper i en fitxer en suport informàtic al sobre d'oferta tècnica
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes al omplir-la , contacti amb el mail a sc@clinic.cat, per sol·licitar un fitxer corregit o aclariments.
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