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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE XERINGUES, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI
DESCRIPCIONS ESPECIFIQUES PER LOTS:
LOT 1 - XERINGA 2 COSSOS
Xeringa de plàstic de 2 cossos (cos i èmbol).'- L'èmbol ha d'estar format per una única peça. Amb con
concèntric/excèntric Luer que permeti una conexió segura de l'agulla. Cilindre transparent, lubricant
de grau mèdic. Amb anell de seguretat i aletes. Escala nítida i precisa. Apìrogen. Exempt de làtex.
Envàs unitari i estèril. Envàs marcat amb núm. de lot, data caducitat, símbol un sol ús, marcat CE.
Superficie exterior impresa en tinta negra indeleble, amb escala de mida en intervals de 0,1 - 0,2 - 1
ml i números cada 0,5 - 1 - 5 - 10 ml, segons correspongui a la seva capacitat i tipus (segons Sistema
Internacional de Mides). Adequat a les normes UNE 111-400.

LOT 2 - XERINGA 3 COSSOS
Xeringa de plàstic de 3 cossos (cos,èmbol i junta d'estanqueitat). aletes de subjecció, vora anular
terminal que impideixi la sortida accidental de l'èmbol. Amb Luer/LuerLock concentric/excèntric
segons referències. Acabat en forma cònica que minimitzi l'espaci mort. Lubricant de grau mèdic.
Superficie exterior impresa en tinta negra indeleble, amb escala de mida en intervals de 0,1 - 0,2 - 1
ml i números cada 0,5 - 1 - 5 - 10 ml, segons correspongui a la seva capacitat i tipus (segons Sistema
Internacional de Mides). Escala nítida i precisa. Apirogena. Envàs unitari i estèril. Lliure de làtex. La
capacidad máxima ha de figurar en ml. Envàs marcat amb núm. de lot, data caducitat, símbol un sol
ús, marcat CE. Adequat a les normes UNE 111-400

LOT 3 – XERINGA INSULINA I TUBERCULINA SENSE AGULLA
Xeringa plàstic 3 cossos. Cilindre transparent, lubricant de grau mèdic. Amb anell de seguretat i
aletes. Escala nítida, imborrable i precisa. Capacidad máxima en ml o UI según referencias. Amb
indicació de mitges unitats. Junta de estanqueidad. Amb desplaçament suau del conjunt. Apìrogen.
Exempt de làtex. Envàs unitari i estèril. Envàs marcat amb núm. de lot, data caducitat, símbol un sol
ús, marcat CE

LOT 4 – XERINGA INSULINA I TUBERCULINA AMB AGULLA
Xeringa plàstic 3 cossos. Cilindre transparent, lubricant de grau mèdic. Amb anell de seguretat i
aletes. Escala nítida, imborrable i precisa. Capacidad máxima en ml o UI según referencias. Amb
indicació de mitges unitats. Junta de estanqueidad. Amb desplaçament suau del conjunt. Apìrogen.
Exempt de làtex. Envàs unitari i estèril. Envàs marcat amb núm. de lot, data caducitat, símbol un sol
ús, marcat CE amb agulla incorporada segons descripcions.

LOT 5 – XERINGA INSULINA I TUBERCULINA AMB AGULLA DE SEGURETAT
Xeringa plàstic 3 cossos. Cilindre transparent, lubricant de grau mèdic. Amb anell de seguretat i
aletes. Escala nítida, imborrable i precisa. Capacidad máxima en ml o UI según referencias. Amb
indicació de mitges unitats. Junta de estanqueidad. Amb desplaçament suau del conjunt. Apìrogen.
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Exempt de làtex. Envàs unitari i estèril. Envàs marcat amb núm. de lot, data caducitat, símbol un sol
ús, marcat CE Amb cobertura total de l'agulla, evitant qualsevol exposició accidental. L'activació del
mecanisme de seguretat es farà palesa a l'usuari mitjançant senyal auditiu i/o visual

LOT 6 - XERINGA ORAL
Xeringa per a administració de sol·lucions orals amb connexió oral. Xeringa AMBAR de 3 cossos amb
junta d'estanqueitat. Escala en ml. Lliure de làtex. Topall de seguretat reforçat. Cos de polipropilè
d'alta densitat. Con concèntric Luer.

LOT 7 – XERINGUES HEPARINA
Les descripcions consten al plec tècnic

LOT 8 – XERINGUES PERFUSIÓ, ALIMENTACIÓ i CONNEXIONS ENFit
Xeringa de plàstic de 3 cossos (cos,èmbol i junta d'estanqueitat). aletes de subjecció, vora anular
terminal que impideixi la sortida accidental de l'èmbol. Amb Luer/LuerLock concentric/excèntric
segons referències. Acabat en forma cònica que minimitzi l'espaci mort. Lubricant de grau mèdic.
Superficie exterior impresa en tinta negra indeleble, amb escala de mida en intervals de 0,1 - 0,2 - 1
ml i números cada 0,5 - 1 - 5 - 10 ml, segons correspongui a la seva capacitat i tipus (segons Sistema
Internacional de Mides). Escala nítida i precisa. Apirogena. Envàs unitari i estèril. Lliure de làtex. La
capacidad máxima ha de figurar en ml. Envàs marcat amb núm. de lot, data caducitat, símbol un sol
ús, marcat CE. Adequat a les normes UNE 111-40
-

-

Xeringues Perfusió: Xeringa 3 cossos. Cilindre transparent o opac àmbar segons
descripcions.
Xeringues Alimentació: Xeringa de 3 cossos. Envàs estèril individual. Cilindre transparent.
Amb junta d'estanqueitat. Escala en ml. Lliure de làtex i ftalats. Topall de seguretat reforçat.
Cos de polipropilé d'alta densitat. Con concèntric Lila Luer Lock per a sonda d'alimentació
(No compatible amb medicació intravenosa). Per a bomba de nutrició.
Xeringues connexió ENFit: Xeringa enteral amb connexió
ENFit. 3 cossos. Estèril. Lliure de làtex i DEHP.

LOT 9 - ALTRES XERINGUES
Les descripcions consten al plec tècnic

COMANDA MÍNIMA
En cas de NO indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s’entendrà
que no s’està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

3

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 124 225

sacac@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat
de Contractacions
Administratives
INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D’ESTOC
En cas que, per part de l’empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar
econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d’aquell producte. En el cas
que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de fer
les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.
PALES
Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l’obligació de subministrar les comandes dels
centres destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de les
seves especificitats.
En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s’utilitzi habitualment ha de tenir unes
dimensions de 800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.
Tanmateix, els palès han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Asociació Europea de Palés) i
hauran de portar gravats els logotips corresponents.
Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitar la seva
manipulació.
REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que
consten a les descripcions de cadascun dels productes o amb els requeriments mínims que a
continuació es relacionen:
Caldrà presentar els següents certificats dels materials de tots els lots:
• Norma UNE-EN-ISO 13485 (Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
para fines reglamentarios) o ISO-9001 (Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos)
• Marcat de conformitat CE
• Apartat 13 de l'Annex 1 del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes
sanitaris
En el cas que els licitadors no acompleixin aquest requisits i/o no presentin la documentació que els
acredita, el material quedarà desestimat tècnicament.
Lliurament de productes amb mínim 1 any per a caducitat o inferior si és justificable per fabricació i
prèvia acceptació per part de cada Centre amb dispositiu de seguretat integrat i irreversible.
Activable amb una sola mà.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C (en el cas que no hi hagi sobre B)
-

Documentació a aportar comuna per a tots els lots:


Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.
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FITXA TÈCNICA
Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:
-

Foto del producte
Descripció bàsica del producte i destinació d’ús
Descripció d’embalatge i etiquetat

Les empreses que no presentin la fitxa tècnica amb el contingut mínim que es requereix quedaran
excloses de la licitació.

NOTA IMPORTANT: Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com
a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte. Seran excloses totes les
empreses que no compleixin aquest requisit.

Si alguna de les característiques determinada una marca registrada o un model
exclusiu, aquesta serà només considerada com a referencia, guia o orientació per a la
presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de
l’exclusió prèvia.
Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les
prestacions finals siguin semblants a les anunciades.
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