ANNEX 1 OFERTA TÈCNICA
TÍTOL DE L´EXPEDIENT:

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A ELECTROFISIOLOGIA

NÚMERO D´EXPEDIENT:

17-0068
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:

TERMINIS DE
LLIURAMENT
MÀXIMS LICITACIÓ

DADES DEL SIGNANT

EMPRESA
MAIL

NOM I COGNOMS

ORDINARI 24 hores

CÀRREC

URGENT 12 hores

SIGNATURA I SEGELL
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Cables de connexió al cateter d'ablació.
carto

Material fungible d'electrofisiologia per a sistema de
navegació tridimensional pel posicionament dels
catéters i el mapeig electroanatómic de las cavitats
cardíaques per mitjà de camps magnètics.
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Cables de connexió als pegats.

1
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Electrocateters de diagnòstic cardíac

1
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Cables de connexió al cateter diagnòstic

1
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Tubs per bomba d'irrigació

2

8

Cateters ablació cardíaca

2
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Pegats de localització

2

10

2
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2
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2

13

Cables de connexió a cateter circular

2

14

2

15

Tubs d'infusió per irrigació
Cables de connexió a consola d'ablació per
radiofrequència

2
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3

17

3
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navex

Material fungible d'electrofisiologia per a sistema de
navegació per a la creació de mapes amb informació
eléctrica de las cavitats cardíaques i representació
de catéters i de l'anatomía per mitjà del càlcul del
gradient d'impedància i linealització de la matriu de
localització per camp magnètic.

Cables de connexió al cateter diagnòstic
Introductors dirigibles bidireccionals
Electrocateters de diagnòstic cardíac
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3
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Cateters ablació cardíaca

medtronic

Material fungible d'electrofisiologia per a ablació
mitjançant sistema de crioablació.

NOM DEL
FABRICANT

MARCA

REF.
MATERIAL
DEL
FABRICANT

UND
Sistema de navegació tridimensional pel
posicionament dels catéters i el mapeig
electroanatómic de las cavitats cardíaques per mitjà
de camps magnètics, en règim de cessió, compost
de: estació de treball amb ordinador, monitor, unitat
d'interfase de pacient per a la connexió dels cateters,
generador de camp magnètic, unitat de pegats amb
sensors magnètics, bomba d'irrigació, font de
radiofreqüència, cables, caixes de connexions i fibra
òptica necessaris. Programari necesari per al
funcionament dels sistema. Unitats mínimes a cedir:
1 unitat.

UND
UND
UND

UND
UND
UND

UND
Sistema de navegació per a la creació de mapes
amb informació eléctrica de las cavitats cardíaques i
representació de catéters i de l'anatomía per mitjà
del càlcul del gradient d'impedància i linealització de
la matriu de localització per camp magnètic. en
règim de cessió, compost de: estació de treball amb
ordinador, monitor, unitat de interfase de pacient per
a la connexió dels cateters, generador de camp
magnètic, sistema per a la connexió de cateters
d'ablació amb sensor de força, unitat de pegats amb
sensors magnètics, bomba d'irrigació, font de
radiofreqüència , cables, caixes de connexions i fibra
òptica necessàris i carro de transport i suport del
sistema. Programari necessari per al funcionament
dels sistema. Unitats mínimes a cedir: 1 unitat.

Cables de connexió al cateter d'ablació.
Catèters de crioablació de venes pulmonars, amb
baló.
Catèters de crioablació cardíaca.
Electrocatèters circulars de mapatge venes
pulmonars.
Cable coaxial umbilical de transport de refrigerant al
catèter de crioablació.
Introductor defectable unidireccional

UNITATS UML EN
ALTRE FORMAT MENOR
(**)

1

ALTRE FORMAT DE
PRESENTACIÓ MENOR
CONTINGUTS (***)

Pegats de localització

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ DE
COMANDA (**)

2

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

1

DENOMINACIÓ
DESCRIPCIÓ ARTICLE
ARTICLE LICITADOR
LICITADOR

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

Cateters ablació cardíaca

URGENT
OFERTAT
(Hores) (*)

DATA

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

1

ALTRES REQUERIMENTS

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

ARTICLE

CODI HCB

LOT
1

REQUERIMENTS TÈCNICS

ORDINARI
OFERTAT
(dies
laborables)
(*)

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

DENOMINACIÓ I

TERMINIS LLIURAMENT
OFERTAT LICITADOR

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

Consola per crioablació amb baló, amb pantalla i
carro de transport i suport, en règim de cessió.
Unitats mínimes a cedir: 1 unitat.

UND
UND
UND
UND

UND
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24

UND

4

25
carto
rhythmia

Material fungible d'electrofisiologia per a sistema de
Material
fungible
d'electrofisiologia
per a sistema
navegació
tridimensional
pel posicionament
delsde
navegació
tridimensional per
la creació
catéters
i elcardíaca
mapeig electroanatómic
dealas
cavitats
de mapes
de molt
ambmagnètics.
catèter de 64
cardíaques
per alta
mitjàdensitat
de camps
electrodes, per mitjà de camps magnètics

Sistema de navegació tridimensional pel
posicionament dels catéters i el mapeig
Sistema de navegació
tridimensional
a
electroanatómic
de lascardíaca
cavitats cardíaques
per per
mitjà
Cable umbilical de connexió per catèter diagnòstic
creació
de mapesen
derègim
molt alta
densitat
amb
delacamps
magnètics,
de cessió,
compost
bidireccional de 64 pols al navegador intracardíac.
electrodes,
per mitjàmonitor,
de camps
de: catèter
estacióde
de64
treball
amb ordinador,
unitat
magnètics,de
enpacient
règim de
compost
de:cateters,
estació
d'interfase
percessió,
a la connexió
dels
Cable de connexió ràpida de 8 pins per catèter
de
treball amb
ordinador,
monitor,
unitat
de interface
generador
de camp
magnètic,
unitat
de pegats
amb
diagnòstic dirigible de 8 pols al navegador
de pacient
a la connexió
dels
cateters, font
generador
sensorsper
magnètics,
bomba
d'irrigació,
de
intracardíac.
de camp magnètic,
cables,
caixes
de connexions
i
radiofreqüència,
cables,
caixes
de connexions
i fibra
Cable de connexió per catèter diagnòstic mapatge
fibra
òptica
necessàries
i carro suporti
del sistema.
òptica
necessaris.
Programari
necesari
per al
sinus coronari de 10 pols al navegador intracardíac.
Programari dels
necessari
perUnitats
al funcionament
funcionament
sistema.
mínimes adels
cedir:
sistema. Unitats mínimes
1 unitat. a cedir: 1 unitat.
Kit per al diagnòstic-mapatge i ablació cardíaca
compost per: catèter diagnòstic de 64 pols, catèter
ablació punta magnètica , catèter decapolar sinus
coronari i set d'irrigació.

26

4

27

4

28

4

29

Kit de tubs d'irrigació per ablació cardíaca, de
connexió a bomba d'irrigació, amb clau de pas de 4
vies.

UND

4

30

Pegat de localització i posicionament del pacient en
sistemes de mapatge.

UND

5

31

5

32

6

33

poligrafbard

Material fungible d'electrofisiologia per a connexió
amb poligraf.

Electrocatèters de diagnòstic cardíac. (Flutter)
st jude
Cable de connexió de 10 pins per catèter diagnòstic
de 10 pols. (Flutter)

6

34

7

35

st jude

Kits introductors pelables per implant d'elèctrodes
(marcapassos)

8

36

biosensejohnson

Catèters d'ablació cardíaca irrigats

9

37

biosensejohnson

Catèters d'ablació cardíaca

10

38

biosensejohnson

Electrocatèters de diagnòstic cardíac defectables.

11

39

st jude

Electrocatèter de diagnòstic cardíac estimulació
bipolar

Cable de connexió per a electrocardiograma de 12
pols.

MARCA

UND

UND

UND

UND

Cable de connexió al cable de 12 derivacions per a
electrocardiograma.

UND

Electrocatèters de diagnòstic cardíac, diferents
calibres x 115cm llargària aprox, 10 i 20 elèctrodes,
extrem distal atraumàtic, preformable, mànec de
rosca, corba de llargària 118mm, diàmetre 63mm,
espaiat elèctrodes 2-10-2mm. Estèrils.

UND

Cable de connexió de 10 pins per catèter diagnòstic
de 10 pols, llargària aprox 150cm, color
negre/vermell. Estèril.
Kits introductors pelables per implant d'elèctrodes
(marcapassos), diferents calibres i llargàries,
dilatador per a guia de 0,038". Inclou guia punta "J"
3mm, agulla de 18G i xeringa de 12cc. Estèril. Sense
làtex.
Catèters d'ablació cardíaca, diferents calibres i
llargàries, de poliuretà i elèctrodes de platí, diferents
corbes, puntes i nombre de pols, tetrapolar, irrigat,
defectable, espaiat elèctrodes 2-5-2. Diferents
colors. Estèrils.
Catèters d'ablació cardíaca, calibre 7Fr x 115cm
llargària aprox, de poliuretà i elèctrodes de platí,
diferents corbes, punta 4mm, espaiat elèctrodes 2-52mm. Estèrils.
Electrocatèters de diagnòstic cadíac, calibre 6Fr x
92cm llargària aprox, de diferents elèctrodes, corba
D, punta 1mm, tetrapolar, defectable, diferents
espaiats entre elèctrodes. Estèrils.
Electrocatèter de diagnòstic cardíac, calibre 5Fr x
110cm llargària aprox, estimulació bipolar,
atraumàtic, baló distal, cables trenats en lumen,
espaiat elèctrodes 1cm, marques profun. 10cm,
corba d'hemicardi dret. Estèril. Un sol ús.

NOM DEL
FABRICANT

UND

4

Poligraf en regim de cessió compost com a mínim
per: Amplificador, Caixa de connexions per catéters
per cables de Presió, electrocardiograma,
estimulació, fibra óptica i cable de connexió directa a
sistema de navegació de cartografia
electroanatòmica tridimensional per mitja de camp
magnètic , ordinador amb el software específic del
polígraf i pantalla 24”. Unitats mínimes a cedir: 1
unitat.

UNITATS UML EN
ALTRE FORMAT MENOR
(**)

4

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

ALTRE FORMAT DE
PRESENTACIÓ MENOR
CONTINGUTS (***)

UND

DENOMINACIÓ
DESCRIPCIÓ ARTICLE
ARTICLE LICITADOR
LICITADOR

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ DE
COMANDA (**)

Cateters de diagnòstic cardíac
Cable de connexió per catèter ablació punta
magnètica al generador de radiofreqüència i
navegador intracardíac.

ALTRES REQUERIMENTS

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

23

REQUERIMENTS TÈCNICS

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

ARTICLE

CODI HCB

LOT
4

DENOMINACIÓ I

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

17_0068_ACO1_PPT_ELECTROFISIO_cat

2/3

REF.
MATERIAL
DEL
FABRICANT

13

41

bard

14

42

carto
grifols

15

43

st jude

16

44

st jude

17

45

medtronic

Electrocatèter de diagnòstic cardíac, calibre 6Fr x
115cm llargària aprox, 4 elèctrodes, Estebilen,
espaiat elèctrodes 5mm. Estèril.
Cable de connexió per catèter electrode de 4 pins,
llargària aprox. 120cm, per a estudis
electrofisiològics. Estèril.

UNITATS UML EN
ALTRE FORMAT MENOR
(**)

ALTRE FORMAT DE
PRESENTACIÓ MENOR
CONTINGUTS (***)

Electrocatèter de diagnòstic cardíac

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ DE
COMANDA (**)

bard

DENOMINACIÓ
DESCRIPCIÓ ARTICLE
ARTICLE LICITADOR
LICITADOR

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

CODI HCB

40

ALTRES REQUERIMENTS

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

ARTICLE

12

REQUERIMENTS TÈCNICS

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

LOT

DENOMINACIÓ I

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

NOM DEL
FABRICANT

MARCA

UND

Sistema de navegació tridimensional pel
Cable de connexió per catèter electrode de 4 pins
posicionament dels catéters i el mapeig
per a estudis electrofisiològics.
electroanatómic de las cavitats cardíaques per mitjà
de camps magnètics, en règim de cessió, compost
Kit pericardiocentesis: catèter recte 6Fr, dilatador
Material fungible d'electrofisiologia per a sistema de
de: estació de treball amb ordinador, monitor, unitat
6Fr, clau 3v, guia 0,035" punta doble J i recta, ag. d'interfase de pacient per a la connexió dels cateters,
navegació tridimensional pel posicionament dels
Kit
pericardiocentesis
anestèsia
22G, ag. punció 18G, ag. medicació 19G, generador de camp magnètic, unitat de pegats amb
catéters i el mapeig electroanatómic de las cavitats
xeringues 10-60ml, bossa drenatge 1400ml, gases,
cardíaques per mitjà de camps magnètics.
sensors magnètics, bomba d'irrigació, font de
camp fenestrat, cable cocodril. Estèril.
radiofreqüència, cables, caixes de connexions i fibra
òptica necessaris. Programari necesari per al
Introductors transeptals, calibre 8-8,5Frx63cm
funcionament dels sistema. Unitats mínimes a cedir:
llargària aprox., amb vàlvula hemostàtica, port
1 unitat.
lateral, punta radiopaca atraumàtica, 3 orificis
Introductors transeptals.
laterals, dilatador, guia de 0,032"x180cm llargària
aprox. Diferents corbes. Estèril. Un sol ús. Sense
làtex.
Agulles transeptals calibre 18G x diferents llargàries.
Agulles transeptals amb estilet
Corba estàndard BRK, extraafilada. Inclou estilet.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Agulla transeptal calibre 18Gx71cm llargària aprox.
Agulles transeptals sense estilet
Corba estàndard BRK. Estèril. Un sol ús. Sense
làtex.

UND

UND

UND

UND

UND
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