EXPEDIENT CSI2021066S

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ
D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER DOS NOUS QUIRÒFANS (Q11, Q12) DE L’HOSPITAL
SANT JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI I PER ALS QUIRÒFANS DE L’HOSPITAL GENERAL DE
L’HOSPITALET (Q47, Q48) DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

(IMP-SC-006)

CSI2021066S
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ
D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER AL BLOB QUIRÚRGIC (QUIRÒFANS 11, 12, 4 I 6 DE
L’HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI, 47 I 48 DE L’HOSPITAL GENERAL DE
L’HOSPITALET) DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest contracte és l’adquisició d’equipament informàtic per dos nous quiròfans,
quiròfan 11 i 12, de l’Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi (en endavant HSJDMB) i per als
quiròfans 47 i 48 de l’Hospital General de l’Hospitalet (en endavant HGH) del Consorci Sanitari
Integral (en endavant CSI), així com la seva instal·lació i l’assistència tècnica dins del període de
manteniment que s’estableixi.
Aquest equipament es distribuirà en un únic lot
Descripció

Quantitat

Centre

1.1 Panell tècnic. Q11 i Q12

2

HSJDMB

1.2 Monitor de braç de 32”.
Q11, Q12, Q47 i Q48

4

HSJDMB,
HGH

L’oferta es farà per la totalitat dels articles detallats en cada lot. No s’acceptaran en cap cas
ofertes parcials que no comprenguin tots els equips del lot.
L’oferta presentada no podrà ser superior a l’import total de la licitació de cada lot, ni podrà
sobrepassar els imports unitaris dels articles que composen cada lot.
A tots els efectes, s’entendrà que en l’oferta i en els preus proposats per l’adjudicatari s’inclouen
totes les despeses que hagi de realitzar per al compliment del contracte, com són transport,
taxes, treballs accessoris i auxiliars i tota classe de tributs, així també com la garantia d’ells.
En l’Annex 1 Especificacions tècniques, es detallen les característiques mínimes d’obligat
acompliment per cada article. Els licitadors hauran de complimentar l’Annex 1 Especificacions
Tècniques, aportant les fitxes tècniques necessàries del fabricant, així com qualsevol altre
documentació tècnica necessària, que permeti validar els requeriments que el CSI detalla en
aquest plec, i la seva ubicació dins de la documentació aportada. En cas que falti aquesta
informació o no es compleixi algun requeriment, el licitador quedarà exclòs.
No es podran oferir equips on, mitjançant una autorització de tercers fabricants, permetin vendre
els seus equips posant la marca del licitador. Tots els articles ofertats han de ser nous. No
s’acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament
utilitzats en una demostració.

1. ABAST DEL SERVEI
S’estableixen les següents ubicacions de subministrament dins del CSI:
Ubicació

Direcció

Hospital General d'Hospitalet i
Hospital Sociosanitari

Av. de Josep Molins 29-41
08906 L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Sant Joan Despí Moisès
Broggi

C. Oriol Martorell, 12
08970 - Sant Joan Despí
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1. Equipament informàtic nou per quiròfans

1.1 Panell Tècnic. Q11 i Q12
Els quiròfans 11 i 12 del HSJDMB són quiròfans l’obra dels quals s’està executant en aquests
moments, sent totalment nous i sent bàsica la comunicació entre totes les parts que participen
en la seva posada en marxa: obra, sistemes de comunicació, sistemes audiovisuals i
referents del HSJDMB, per dur a terme amb èxit i a temps la seva instal·lació i configuració.
Les característiques tècniques mínimes d’obligat acompliment es troben en l’Annex 1
Especificacions Tècniques.

1.2 Monitor de Braç de 32”. Q11, Q12, Q47 i Q48
En els quiròfans 47 i 48 del HGH i en els quiròfans 11 i 12 del HSJDMB caldrà instal·lar uns
monitors de 32”, que formaran part dels equipaments suspesos dels quiròfans, havent-se de
muntar sobre un llum amb braç, en cadascun d’ells.
Els requisits mínims per aquests monitors de 32” per muntar en braç són els que es troben
en l’Annex 1 Especificacions Tècniques.

2. Garantia i Reposició
Els terminis de garantia de tots els articles començaran a comptar a partir del moment de la
seva instal·lació i validació, per escrit per part del CSI, del seu funcionament.
El període de garantia ha de ser de 2 anys directament de fabricant i gestionat per
l’adjudicatari
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (incloent el cost del
material, mà d’obra i desplaçaments):
1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials
o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses. Aquest sempre haurà de ser de
les mateixes característiques que el defectuós o bé de majors prestacions.
Els licitadors hauran de detallar en l’oferta tècnica el servei tècnic ofert:
•
•
•
•
•

Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinat a l’equip adjudicat:
adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d’assistències respecte
de les peticions efectuades: mínim exigit 95%.
Temps de resposta, màxim 24 hores presència física.
Temps de resolució de l’avaria 72 hores.

D’altra banda, el proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte
durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l’equip.
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3. Manuals i Formació
Amb el subministrament de l'equipament, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació
redactada en català:
•

•

•

2 x manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles
utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa,
precaucions i mesures en cas d'avaries.
1 x manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment
preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals amb
la seva solució, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de
referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis
1 x manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les
instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen
preinstal.lació, requereixen obra o connexions especials

A nivell de formació, l’adjudicatari es compromet a formar adequadament al personal
assistencial, de manteniment, de sistemes i d’electromedicina del HSJDMB i del HGH (tots
el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient.
Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi
centre sanitari. L’horari de formació el proposarà cada centre.
Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut
d’aquest

4. Lliurament i Instal.lació
L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les
àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es
puguin produir com a conseqüència d’aquestes accions.
L’oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i
gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de
funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.
Per als equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la
Direcció de Manteniment i Obres del CSI.
Si és necessària la integració de l'equip en la xarxa del CSI, es farà seguint les indicacions
del CSI mateix.
Totes les entregues s’hauran de fer entre les 9h i les 14h
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