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Objecte de la contractació
Les presents especificacions tècniques són per al subministrament i adequació d’espais d’una
tomografia computada per a l’Hospital Vall d’Aran. Mitjançant aquest document també s’exposen les
condicions tècniques mínimes que ha de reunir l’equipament que s’haurà de subministrar.
L’incompliment parcial d’aquests requisits, pot implicar l’exclusió de l’oferta. Totes les dades
sol·licitades a valorar hauran de ser adequadament documentades. L’oferta serà presentada d’acord
amb els grups indicats seguint l’ordre especificat en la fitxa de prescripcions tècniques adjunta.
El licitador haurà d’adjuntar tota la documentació tècnica original en anglès (Product Data i Product
Description) i un document tipus taula d’Excel (Annex I i Annex II) en format electrònic amb un llistat
ordenat de les diferents clàusules i els criteris de valoració tècnica indicant el nombre de pàgina de
l’oferta on es trobi la informació específica de cada aspecte.
La no entrega d’aquesta taula Excel (Annex I) implicarà l’exclusió a aquest procediment.
Les clàusules d’obligat compliment són requisits imprescindibles. Qualsevol incompliment pot implicar
l’exclusió de l’oferta.
Clàusules d’obligat compliment de l’equipament
A continuació s’especifiquen els criteris mínims. Es considerarà que els següents criteris seran motiu
d’exclusió en cas de no complir un o més d’ells.
Haurà de completar-se amb un SI/NO del compliment de l'exclusió i la pàgina de l'oferta on estigui
documentat aquest compliment. Si no figura correctament completada la columna “Índex” serà
considerat motiu d'exclusió. (Annex I i Annex II)
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d’adjudicació amb
el valor màxim, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna
"Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les
característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Es presenten els criteris mínims de l’equipament a subministrar a l’Annex I. Els criteris valorables
s’indiquen a l’Annex II.

Requeriments Definició i disseny bàsic

Exclusió

Definició
Sistema de Tomografia Computeritzada de mínim 16 files de detectors per a aplicacions
clíniques generals, vasculars, pulmonars, sostracció d'os, etc
Disseny bàsic

Exclusió

L'equip ha d'estar format per un TC de mínim de 16 files de detectors i un servidor
d'aplicacions
Adjuntar Product Data

Exclusió

L'equip ofert serà nou, i no podrà contenir components utilitzats ni re-condicionats

Exclusió

1 Prestacions tècniques i funcionals
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Generador de Raig X
Exclusió

Generador controlat per microprocessador

Exclusió

Potència nominal (real) del generador adequada a les necessitats d'adquisició >= 50KW

Exclusió

Indicar la potència equivalent quan s'utilitzen algorismes de reconstrucció iterativa

Exclusió

Possibilitat de selecció de diferents tècniques de mA

Exclusió

Ajust automàtic i manual de mA

Exclusió

Tensió màxima >= 135 KV

Exclusió

Tensió mínima <= 90 KV

Exclusió

Mliamperes màxims >= 320 mA
Tub de Raig X

Exclusió

Ànode giratori

Exclusió

Focus fi de mida <= 1 mm x 1 mm

Exclusió

Focus gruixut de mida <= 1,25 mm x 1,25 mm

Exclusió

Capacitat tèrmica de l'ànode >= 5MHU nominals

Exclusió

Tassa de dissipació tèrmica màxima >= 750 kHU/min

Exclusió

Explicació del mètode de refrigeració
Sistema de col·limació de feix de Raigs X

Exclusió

Indicar les característiques del sistema, angle del feix, filtres de reducció de soroll, selecció de
gruixos de tall
Adquisició d'imatges

Exclusió

Nombre de files de detector: mínim 16

Exclusió

Gruix de tall efectiu no superior a 0,8 mm

Exclusió

Possibilitat de seleccionar diferents gruixos de tall

Exclusió

Amplada total de detectors a l'eix z: mínim 20 mm

Exclusió

Indicar tipus de detectors amb les seves característiques i DAS

Exclusió

Temps d'escombrat per a una revolució completa (360º) <= 0,5 s
Rang de pitch disponible per a qualsevol valor de FOV

Exclusió

Programa d'optimització automàtica de l'arribada del bolus de contrast
Dosi de radiació

Exclusió

Modulació de dosi 3D en temps real

Exclusió

Modulació de dosi per a protecció d'òrgans radiosensibles

Exclusió

Sistema d'alertes si se sobrepassa un valor de dosi
Protocols pediàtrics

Exclusió
Exclusió
Exclusió

Presentació dosi pre-estudi
Sistema d'informació i registre de les dosis rebudes per al pacient durant l'exploració
radiològica. Ha de sortir a la consola d'adquisició i a la capçalera DICOM de les imatges
Sistemes de reconstrucció Iterativa, indicant el camp en el qual actuen (raw data, imatge o
mixt)
Qualitat d'imatges
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Exclusió
Exclusió

Exclusió

Exclusió
Exclusió

Phantoma (s) de control de qualitat de les prestacions dels detectors i el corresponent
programa que permeti a l'usuari comprovar de forma rutinària el bon funcionament del
sistema
Indicar resolució espacial alt contrast amb algorismes de reconstrucció standard i alta
resolució
Indicar els valors en pl/cm per al 50%, 10% i 0% de la corba MTF. Especificar aquesta
resolució per al pla X/I i per a l'eix Z, tant en manera d'adquisició axial com en manera
d'adquisició helicoidal. Donar els valors amb i sense tècnica de punt focal flotant (si disposa
d'aquesta tècnica l'equip) i amb i sense col·limació post-pacient (si disposa d'aquesta tècnica)
Resolució sota contrast per a objectes d'una grandària de 5mm i 3mm. Especificar el % de
contrast i la dosi necessària per a aconseguir-la
Indicar el soroll del sistema en % i la dosi necessària per a aconseguir-lo
Sistema de processat d'imatge, presentació i arxiu

Exclusió

Indicar característiques tècniques del maquinari (CPU, RAM, Sistema operatiu, etc)

Exclusió

Dispositius disponibles per a l'emmagatzematge d'imatges indicant les seves capacitats

Exclusió

La matriu mínima d'adquisició, reconstrucció i presentació d'imatge serà de 512 x 512
Velocitat de reconstrucció mínima de 20 imatges/ segon en matriu 512x512 i amb tots els
algorismes aplicats
Velocitat de reconstrucció mínima de 10 imatges/ segon en matriu 512x512 quan s'utilitzen
algorismes de reconstrucció iterativa
Serà a càrrec de l’adjudicatari la instal·lació, configuració, connexió a PACS amb la integració
del sistema a les plataformes de post-processat existents

Exclusió
Exclusió
Exclusió

2 Estatiu tomogràfic
Exclusió

Obertura del gantry > = 70 cm

Exclusió

Indicar grau d'angulació total del gantry
Indicar temps de rotació per volta (s)

Exclusió

Sistema de centradors làser

Exclusió

Indiqueu el temps màxim d'adquisició espiral contínua

Exclusió

Sistema de control d'apnea del pacient
3 Taula

Exclusió

Indicar dimensions del tauler en cm

Exclusió

Capacitat de càrrega de la taula >= 200 kg

Exclusió

Altura mínima tauler - sòl (cm) <= 45 cm

Exclusió

Rang dels desplaçaments verticals i horitzontals en mm (sense parts metàl·liques)
4 Funcions i programes especials, consola de l'operador

Exclusió

Indicar característiques tècniques del maquinari (CPU, RAM, Sistema operatiu, etc.)

Exclusió

Mínim 2 monitors >= 19 "
La imatge resultant de l'exploració s'ha de poder veure directament a l'estació de l'operador
sense necessitat d'haver de processar prèviament amb l'estació de diagnòstic
Possibilitat d'integració amb altres modalitats de diagnòstic per la imatge, així com la
connexió a sistemes externs HIS/PACS/RIS

Exclusió
Exclusió
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Exclusió
Exclusió

Ha d'incloure llicències DICOM per a objectes DR: Send SCU, Print SCU, Storage SCU/SCP,
Storage commitment SCU, Modality Worklist SCU, MPPS
Cal incloure DICOM CONFORMANCE STATEMENT
Programari a la consola de l'operador

Exclusió

Reconstruccions 3D i multiteixit

Exclusió

MIP, Volume rendering

Exclusió

Histograma

Exclusió

Reconstrucció multiplanar (MPR) lineal i curvilínia

Exclusió

Exclusió

Inversió d'imatges, sostracció d'imatges, presentació multimatge
Textos, autoescan, autoveu, autoarxiu i intercomunicador amb pacient, autofilmació,
interface per a injecció de contrast
Mesura d'angles i distàncies

Exclusió

Càlcul de valors d'àrees multiformes

Exclusió

Zoom i rang del zoom

Exclusió

Mesura de densitats en regions o àrees d'interès predeterminades

Exclusió

Reducció d'artefactes metàl·lics
Imatge radiogràfica de localització

Exclusió

Exclusió
Exclusió
Exclusió

Sistema de reconstrucció iterativa, indicant el camp en el qual actuen
Sistema d'intervencionisme mitjançant escopia TC amb monitor dins de la sala d'exploració,
comandament per al control de moviments i visualització amb pedal per a emissió de RX
5 Servidor d'aplicacions clíniques avançades

Exclusió

Servidor d'aplicacions clíniques avançades
Solució client/servidor que permeti treballar amb imatges TC, RM, PET, etc. procedents
d'equips de diferents fabricants. Haurà de donar servei com a mínim a 2 usuaris connectats
simultàniament amb accés a les aplicacions clíniques descrites en l'apartat Aplicacions en
servidor de post-processo d'imatges. Cada usuari haurà de poder obrir més d'un estudi en
cada sessió
2 llocs de treball amb dos monitors cadascun de mínim 19" i capacitat per a funcionar com a
clients del Servidor d'Aplicacions Clíniques
Dispositius disponibles per a emmagatzematge d'imatges indicant les seves capacitats
Nombre d'imatges emmagatzemables amb matriu de 512 x 512 en funció del dispositiu
d'emmagatzematge
Cal incloure DICOM CONFORMANCE STATEMENT

Exclusió

Reconstrucció 3D en temps real

Exclusió

Exclusió
Exclusió
Exclusió

Programari avançat
Exclusió

Anàlisi Vascular Avançada

Exclusió

Sostracció d'os

Exclusió

Anàlisi pulmonar amb CAD

Exclusió

Seguiment pacient oncològic
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Clàusules d’obligat compliment de caràcter general
a) CERTIFICACIONS
El licitador proporcionarà tota la documentació i les certificacions que acreditin el compliment de la
normativa europea de tot l’equipament (marcada CE) i els programes de software tal com la certificació
DICOM.
b) PLA DE FORMACIÓ
La formació al personal de l’Hospital Vall d’Aran es realitzarà de forma presencial en 2 períodes
diferents:
•
•

Al finalitzar la instal·lació i quan comenci l’activitat assistencial amb pacients: un mínim de 4
dies laborables seguits (32 hores).
Posteriorment, consensuada la data amb el personal de l’Hospital Vall d’Aran, es realitzarà una
segona formació de 2 dies laborables seguits (16 hores).

El licitador detallarà el programa de formació específica (protocols d’adquisició, post processat i
aplicacions de software) i la capacitació del docent.
El licitador haurà d’entregar un certificat acreditant la formació realitzada amb la signatura del docent
i els continguts més importants.
c) CONNECTIVITAT
Caldrà deixar tots els sistemes funcionant conjuntament i integrats (ex: xarxes, impressores, equips,
pacs, HIS/RIS, DICOM, etc...) sent el departament d’informàtica de l’Hospital Vall d’Aran el responsable
de validar-ne la correcta instal·lació/integració.
El licitador haurà d’adjuntar el “DICOM Conformance Statements” dels sistemes.
d) INSTAL·LACIÓ -OBRES
El licitador proporcionarà plànols d’implantació i calendari previst d’entrega en un termini màxim de 2
setmanes des de la signatura del contracte.
La realització de les obres d’adequació, instal·lació i posada en marxa serà en un termini màxim de 3
mesos des de la signatura del contracte.
El subministrament de l’equipament estarà condicionat als terminis de la finalització de l’adequació
dels espais, la qual serà a càrrec de l’adjudicatari.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària dotar l’equip del corresponent quadre elèctric amb les
proteccions necessàries per garantir el funcionament i la seguretat del sistema. Així mateix, també serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària adequar l’escomesa elèctrica a la potència del generador
subministrat en el supòsit que fos necessari.
Haurà d’especificar-se les següents dades:
-

Mida de la sala d´exploració (amplada, longitud i alçada).

-

Mida de la sala de control.

-

Pes de l´equip.
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-

Requeriments de climatització de la sala.

-

Potencia elèctrica necessària i consum en KW de l´equip en reposo i
funcionament.

Les obres necessàries per a la implantació de l'equip son:
•

Adaptació del blindatge de la sala d’exploració, de les portes plomades de la sala TC i vidre
plomat en el cas que el servei de protecció radiològica encarregat de la instal·lació de
radiodiagnòstic així ho valori.

Totes les instal·lacions hauran de ser legalitzades segons normativa i s´hauran de sol·licitar els
corresponents permisos en cas necessari.
e) PROVES D’ACCEPTACIÓ
El licitador certificarà que la instal·lació de l’equip objecte d’aquest expedient s’ha realitzat seguint les
instruccions del fabricant i les proves d’acceptació realitzades conforme a les especificacions del
mateix i en compliment a la normativa vigent i d´acord amb el “Protocolo Español de Control de Calidad
en Radiodiagnóstico” edició 2011 realitzat de forma conjunta per Sociedad Española de Radiología
Médica (SERAM), la Sociedad Española de Física Médica (SEFM) y la Sociedad Española de Protección
Radiológica (SEPR).
S’haurà de lliurar document explicatiu de les proves a realitzar, mètode utilitzat, protocol,
equipaments i especificacions que haurà de complir.
El proveïdor facilitarà, sense cost afegit, tot el material necessari per a les proves d’acceptació.
Les proves es realitzaran en presencia d´un tècnic del servei de protecció radiològica o UTPR
responsable de la instal·lació de radiodiagnòstic de l’Hospital Vall d’Aran.
f) DESMUNTATGE I RECICLATGE
El desmuntatge de la sala antiga serà a càrrec de l´adjudicatari. Aquest servei inclourà:
•
•

Transport de l’equipament; desballestament a punt de reciclatge autoritzat.
Certificat de destrucció del tub RX de l’equipament retirat.

g) IMPLEMENTACIÓ DE L ´EQUIPAMENT, ADEQUACIÓ DELS ESPAIS I INSTAL ·LACIONS I LA SEVA POSADA EN
MARXA

Les actuacions accessòries d'implementació i adequació de les instal·lacions entren dintre de la
classificació de locals de pública concurrència (estricte compliment de la normativa).
Serà a càrrec i cost de l’adjudicatari, sense cap excepció, les actuacions
d’adequació/implementació/innovació necessàries i accessòries a la instal·lació de l’equip, l’adequació
dels espais afectats, així com tots les despeses inherents a aquestes com poden ser la redacció de
projectes, estudis de seguretat i salut, etc.
L’Hospital Vall d’Aran adjuntarà els plànols (Annex III) de l’espai on anirà instal·lat el nou equipament.
Es publicarà a la plataforma de contractació el calendari per visitar els centres i s’emetrà certificat de
la visita.
Treballs Previs i Enderrocaments
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En primer lloc, es procedirà a traslladar tots els elements mòbils, armaris i altres a zones habilitades
per l’hospital per a poder iniciar la sectorització i senyalització de la zona d’obres per tal de complir
amb les mesures de seguretat i salut vigents.
Totes les runes generades pels enderrocaments es dipositaran en contenidors autoritzats, en
compliment amb la normativa de gestió de residus vigent. S’haurà d’emetre un certificat dels residus
generats durant tot el procés d’obra.
Revestiments i acabaments
S’hauran de pintar totes les parets verticals de la sala de control i vestidors amb pintura plàstica
rentable.
Es sanejaran totes les portes de fusta
Reparació de frontisses de les portes plomades.
Instal·lacions elèctriques i climàtiques
S’haurà de subministrar i muntar un quadre elèctric nou per a la nova sala amb els requeriments
elèctrics específics del nou equipament.
Si fos necessari, s’haurà d’adequar l’escomesa elèctrica a la normativa vigent que haurà de ser lliure
d’halògens.
Es reorganitzaran totes les instal·lacions existents en el sostre que siguin aprofitables.
S'haurà de realitzar l'adequació de la instal·lació de climatització en referència a les necessitats de
l'equip
Seguretat i salut
El contractista haurà d’aportar un pla de seguretat i salut, un comunicat del centre de treball i tota la
documentació dels treballadors que l’hospital pugui requerir.
Projectes
S’haurà de legalitzar la instal·lació elèctrica revisada per un tècnic qualificat.
Altres
Netejar diàriament la zona d’obra per part del personal de l’empresa constructora.
Una vegada finalitzada l’adequació d’espais, es farà una neteja a fons de les sales abans de la posada
en marxa d’aquestes.
Recol·locació de la climatització existent en les sales.
h) LEGALITZACIÓ
Si fos necessari, a causa del nou model a instal·lar, fer obres d´actualització per optimitzar la protecció
radiològica dels treballadors professionalment exposat i del públic de la sala d’exploració i sales
annexes (plomat de la sala segons projecte fet per un servei de protecció radiològica o unitat tècnica
de protecció radiològica, vidres plomats, portes amb el blindatge adequat, reforç del terra i sostre si
cal, etc..), totes les obres hauran de ser supervisades i autoritzades pel servei de protecció radiològica
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o UTPR responsable de la instal·lació de radiodiagnòstic de l’Hospital Vall d’Aran i seran a càrrec de
l’adjudicatari.
Instal·lació elèctrica, modificació si cal en el cas de necessitat d’ampliació. (Línia elèctrica protegida
que va del quadre general al quadre Sala de RX, segons l’equip que se subministri).
Subministrament/Adequació del sistema d’aire condicionat específic de l´equip ambiental/tècnic, amb
les modificacions que això comporti d’espais i recursos.
✓ Impresos model ELEC 1, 5.
✓ Certificat visat d’un instal·lador electricista autoritzat, degudament conformat.
✓ Projecte de baixa tensió de la remodelació, presentat a una entitat de control, ECA o
ICICT. Certificat de direcció i acabament obra visat i inspecció final amb qualificació de
favorable.
✓ Plànols de tota la instal·lació nova que es realitzi (as built).
✓ Legalització de les instal·lacions tèrmiques. Si cal.
✓ Legalització de la instal·lació de la Sala RX davant el Departament d’Indústria per una
UTPR.
✓ O qualsevol acció necessària per a la posada en funcionament, amb tots els requisits
legals.
i)

GARANTIA

A continuació s’especifiquen els criteris mínims de garantia. Es considerarà que els següents criteris
seran motiu d’exclusió en cas de no complir un o més d’ells.
Haurà de completar-se amb un SI/NO del compliment de l'exclusió i la pàgina de l'oferta on estigui
documentat aquest compliment. Si no figura correctament completada la columna “Índex” serà
considerat motiu d'exclusió.
Nota: en la columna "requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o de judici de valor amb el valor màxim,
en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació
exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es
requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.

•

Criteris mínims garantia
Requeriments

Definició i configuració
Garantia

Exclusió

El termini de garantia serà de com a mínim d’un any, a comptar des
de la signatura de l’acta de recepció. Durant el període de garantia no
s’admetrà cap exclusió de serveis o materials.
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Exclusió

j)

Sí durant el termini de garantia, l’equip estigués aturat durant més de
7 dies laborables a comptar fins al dia de l’avís, s’aplicarà una
penalització segons la fórmula: P = C x M x N. S’aplicarà un coeficient
d’1,2. Si el nre. de dies d´aturada és ≤ 10, coeficient 1 del contrari el
coeficient serà 2. P = Penalització C= Coeficient M = Cost diari
de manteniment segons oferta de contracte de manteniment. N =
Nre. de dies que l’equip hagi estat aturat.

SERVEI POSTVENDA I MANTENIMENT

A continuació s’especifiquen els criteris mínims. Es considerarà que els següents criteris seran motiu
d’exclusió en cas de no complir un o més d’ells.
Haurà de completar-se amb un SI/NO del compliment de l'exclusió i la pàgina de l'oferta on estigui
documentat aquest compliment. Si no figura correctament completada la columna “Índex” serà
considerat motiu d'exclusió.
Nota: en la columna "requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o de judici de valor amb el valor màxim,
en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació
exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es
requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.

•

Criteris mínims servei postvenda i manteniment

Requeriments

Definició i configuració
Servei postvenda i manteniment

Exclusió

Detallar l’estructura organitzativa de l’empresa, sistema de qualitat i certificació, fent
constar:

Exclusió

Organigrama i estructura del servei tècnic.

Exclusió

Eines tècniques i materials.

Exclusió

Procediments de gestió d’incidències des que la incidència és reportada pel centre fins
a la seva resolució.

Exclusió

Perfil professional dels tècnics, formació acadèmica i tècnica.

Exclusió

Nombre de tècnics amb formació en radiologia i més concretament en el model de sala
objecte d’aquest procediment a una distància màxima de 6 hores, d'acord amb el
termini màxim de resposta i desplaçament a les instal·lacions de l’Hospital Vall d’Aran.

Exclusió

Temps de resposta (tècnic a l’hospital). Màxim 6 hores. Durant tot el període de garantia,
extensió de garantia, manteniment posterior, etc.

Exclusió

Indicar horari d’atenció del servei tècnic tant d'estiu com de la resta de l’any. Indicar si
existeix possibilitat d'atenció del servei tècnic en festius.

Exclusió

Accés lliure a la informació tècnica, d’operació del sistema i servei tècnic.
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Requeriments

Definició i configuració
Servei postvenda i manteniment

Exclusió

Tarifes del servei tècnic vigent, publicades, a efectes informatius, inclouen tots els
conceptes.

Exclusió

S’haurà d’incloure els protocols de manteniment preventiu, indicant freqüència anual i
nre. d’hores per revisió.

Exclusió

Disponibilitat de màquina igual o > 95%.

Exclusió

Gestió de logística i recanvis, temps de disponibilitat dels mateixos a l’hospital.

Exclusió

Protocols de manteniment preventiu, manteniment tècnic-legal, manteniment
correctiu.

Exclusió

Verificacions i controls de seguretat i qualitat.

Exclusió

Tipus d’actualitzacions de l’equip durant la seva vida útil.

Annex I – Criteris mínims
S'adjunta Annex I en format Excel a través de la plataforma electrònica.
Annex II - Criteris valorables
S'adjunta Annex II en format Excel a través de la plataforma electrònica.
Annex III Plànols
S'adjunta Annex III a través de la plataforma electrònica.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA, PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
SERVEI
DE
MATERIA
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI D’UNA INCUBADORA DE TRANSPORT
AMB SUPORT VENTILATORI PER AL SERVEI DE PEDIATRIA A L’ESPITAU VAL
D’ARAN
L D’ELECTROMEDICINA
Lot DERA VAL D’ARAN)
exp. núm. 2021SABSSUB01
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ANNEX. 1

2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI D’UNA INCUBADORA DE TRANSPORT
AMB SUPORT VENTILATORI PER AL SERVEI DE PEDIATRIA A L’ESPITAU VAL
D’ARAN
PRESCRIPCIÓ PRIMERA. Objecte del contracte
El present plec de prescripcions tècniques (d’ara endavant, PPT) té per objecte
definir les característiques tècniques i funcionals mínimes, que haurà de reunir una
(1) INCUBADORA DE TRANSPORT AMB CARRO homologat per al transport en
ambulàncies POMPIÈRS EMERGÉNCIES VAL D’ARAN I RESPIRADOR per a
nounats per al servei de pediatria de que es pretén instal·lar a l’Espitau Val d’Aran
en aquesta contractació s’estableix la següent codificació de la nomenclatura del
Vocabulari comú de contractes públics (CPV-2008) [Reglament (CE) núm.
213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007]:
Codi
33152000-0

CPV:

Incubadores

Es tracta de realitzar el subministrament, la instal·lació, la posada en funcionament
de l’equipament esmentat.
El producte que s’ofereixi en aquesta contractació derivada haurà de complir les
condicions d’adjudicació i les prescripcions tècniques recollides en el Plec de
clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques.
L’equipament a subministrar haurà de complir amb les especificacions, composició
i característiques establertes com a mínimes a l’apartat “Característiques i
Requeriments tècnics”. L’incompliment d’alguna de les especificacions tècniques
mínimes suposarà l’exclusió de l’oferta del procediment de licitació o la resolució
del contracte. A més, haurà de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat
expressament exigits per la normativa nacional i internacional.
L’oferta es presentarà seguint l’ordre i els paràmetres sol·licitats, i aportant la
documentació que es consideri oportuna.
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PRESCRIPCIÓ SEGONA. Característiques i requeriments tècnics
A continuació es detallen les característiques tècniques i funcionals mínimes i
obligatòries que ha de complir l’equipament objecte del subministrament.
Característiques d'obligat compliment
Incubadora amb capacitat per transportar nounats prematurs i a terme en un entorn
tèrmic neutre que proporcioni el suport ventilatori adequat amb carro homologat per
ambulàncies de POMPIÈRS EMERGÉNCIES VAL D’ARAN
Incubadora de transport
Canòpia de doble paret per a una millora de l’aïllament
Possibilitat de poder treballar ambdós costats per igual i millorar accessibilitat del nadó
Capacitat d’abastar rang de pacient des de prematur més petit fins a nounat més gran
Capacitat de visualització del pacient per a una resposta ràpida
Disposició d’ accessos suficients o ports pel personal sanitari al pacient de forma còmode, que
pugui connectar-se al sistema de monitorització i pugui connectar-se el respirador de transport.
Aquests accessos han de poder assegurar en tot moment l’aïllament de la zona on està el
pacient un cop tancats
Disposició de bloqueig de portes d’accés per a la seguretat del pacient
Facilitat s i transport en quant a ergonomia i pes important en els desplaçaments
Matalàs fàcilment extraïble, rentable i recanviable per a una correcta esterilització
Sistema de fàcil desmuntatge i neteja de la incubadora, amb possibilitat d’extreure totes les
peces fins a la base, des de protectors, silicones, doble paret per evitar infeccions nosocomials.
La incubadora ha d’estar homologada pel seu ús en transport terrestre amb ambulàncies
Pompiers Emergencies Val d’Aran
Capacitat de utilitzar diferents fonts d’alimentació.
Alimentació elèctrica 220v 50 H, amb bateria interna i entrada de font d’alimentació externa
Bateria del sistema com a mínim de 180 minuts de duració per assegurar el màxim d’autonomia,
tenint en compte la localització i els canvis meteorològics
Suport mòbil i rodes antiestàtiques què es puguin bloquejar per un entorn segur del pacient en
els desplaçaments
Capacitat de incloure suport per al respirador i espai/safata per a bombes de medicació, porta
sèrums per ampliar les possibilitats terapèutiques
Sonda cutània de temperatura pel control exhaustiu del pacient
Sistema d'alarma de temperatura per a una resposta ràpida
Dotació de sistemes d’alarmes visuals i sonores que indiquin el nivell de càrrega de la bateria,
així com la vida mitja restant i poder preveure accions futures
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Llum d’examen per a procediments e inspecció ocular
Temps d’escalfament inferior a 30 minuts
Rang de valors establert en temperatura de l'aire entre 22⁰ i 39⁰
Control de temperatura servo-controlada per establir un valor de referència de temperatura en
el nounat desitjada.
Sistema homologat de fixació del pacient a la incubadora, que sigui confortable.

Respirador
Respirador de transport neonatal ciclat per temps, amb limitació de pressió /volum
Bateria amb autonomia per poder adaptar-se a les diferents condicions del transport
Modalitats ventilació convencional: CPAP, IMV, SIMV+AC, IPPV. per abastar totes les
modalitats ventilatòries convencionals
Ventilació manual
Mesclador electrònic d’Aire/Oxigen integrat: 21-100% de O2 per poder oferir al pacient una
Fio2 exacte
Mànegues i preses de connexions incloses
Capacitat per treballar amb tubuladures calefactades
Sistema d’humidificació actiu necessari en teràpia ventilatòria del nadó en un temps llarg de
transport, per aconseguir una major eficàcia respiratòria e integritat pulmonar del nounat
Sistema de succió
Monitorizació: PANI, ECG, FC, SpO2
Servei Post Venta
Degut a la situació geogràfica del centre, l’hospital no es pot quedar sense el funcionament
d’aquest equipament per un temps superior a 48 hores es obligatori reparar in situ o disposar
d’un equip de substitució a prop de la zona amb un compromís de resposta inferior a 48 hores

Aquelles propostes que ofereixin característiques inferiors no seran tingudes en
compte en el present procediment i com a conseqüència resultaran excloses de la
licitació per no complir amb els requeriments mínims establerts en aquest plec.
Els requeriments tècnics que han de complir l’equip a subministrar constitueixen
les característiques rellevants del subministrament objecte del contracte. Així
mateix a les ofertes, els licitadors hauran de proporcionar les especificacions
tècniques complertes de l’equip.
En l’annex 1 d’aquest plec de prescripcions tècniques es defineixen les
característiques bàsiques imprescindibles i les que seran valorades amb
FÓRMULES, i que s’hauran d’incloure en el sobre B.
Els equips oferts no podran ser de segona ma o remanufacturats ni amb parts
reciclades. No estaran discontinuats en el mercat o en situació d'anunci de
discontinuïtat en un futur pròxim
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UNITAT TÈCNICA
La unitat tècnica que assisteix a l’òrgan de contractació en l’adjudicació del
contracte està integrada pels membres del Departament de Pediatria de l’Espitau
dera Val d’Aran
PRESCRIPCIÓ TERCERA. Transport, muntatge, instal·lació. Condicions del
subministrament
Aquest subministrament inclou dins del preu totes les despeses de transport,
muntatge i col·locació, que aniran a càrrec de l’adjudicatari, la qual cosa inclou la
mà d'obra d'operaris, dietes i desplaçaments
L’inici del subministrament haurà d’efectuar-se un cop formalitzat el contracte en
el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
S'entén per equip el conjunt complet de l'equipament, màquina o aparell amb tots
els accessoris imprescindibles per al seu funcionament, inclòs el programari. Els
equips oferts es subministraran amb tots aquells dispositius o elements
d’interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris per a un total i
correcte funcionament i obtenció dels corresponents permisos i autoritzacions
requerits per la legislació vigent i, si fos el cas, degudament integrats amb els
Sistemes d’Informació de què disposa l’Hospital.
L’equip haurà d’anar convenientment embalat per tal que arribi en perfectes
condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que l’equip es
subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats
en els equips durant en el seu transport fins al lloc de subministrament l’ha
d’assumir l’empresa adjudicatària.
En concret, l’empresa adjudicatària es compromet a:
Realitzar el transport de l’equipament fins al seu lloc d’ubicació final en les
instal·lacions del centre on vagi destinat l’equip.
Realitzar la retirada de l’embalatge.
Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de
desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació dels equips, per tal
de deixar l’espai on s’han realitzat aquestes tasques en les mateixes
condicions que es trobava abans de l’arribava dels equips.
Retirar els equips vells o que es substitueixen si s’escau, i gestionar-ne els
residus d’acord amb la normativa aplicable en matèria de residus.
Presentar el certificat de conformitat del nº de sèrie de l’equip
conjuntament amb el certificat CE.
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L’empresa adjudicatària ha de facilitar el pes i el volum de tots els components
embalats que configurin el conjunt de cada equip. De la mateixa manera, cada
paquet ha de venir correctament identificat amb codis i textos a efectes de
facilitar la seva localització i manipulació.
L’empresa adjudicatària ha d’estar capacitada per portar a terme els serveis de
transport, lliurament, instal·lació i servei postvenda de tots els seus productes
amb personal propi. En el cas que alguns d’aquests serveis es subcontractin,
l’empresa adjudicatària ho ha de comunicar prèviament a la realització dels
serveis i per escrit a l’ESPITAU per a la seva acceptació.
Manuals i documentació
L’empresa adjudicatària ha de lliurar amb els equips, tots els Manuals
íntegrament en català o castellà, corresponents a la descripció i operativitat dels
equips, i que han de ser com a mínim els següents:
Manual d'instal·lació, que ha d’incloure la informació i retolat sobre els
equips que representin un risc especial.
Manual d'ús que ha d’incloure una explicació detallada dels principis de
funcionament, dels controls, operacions de maneig i seguretat dels
usuaris, alarmes i operacions rutinàries per verificació del funcionament
apropiat de l'equip previst al seu ús diari, etc.
Manuals de manteniment i tècnics que han d’incloure esquemes elèctrics i
mecanismes complets, especejament, recanvis i accessoris, operacions de
manteniment preventiu, calibratge i ajuda en la localització d'avaries, etc.
Els rètols, indicadors i etiquetes de l'equip també han d'estar en català o
castellà, i ser prou explicatius.
•

Documentació d'ús tècnic dels equips.

•

Documentació de formació.

•

Document de Seguretat.

•

Memòria tècnica de mesures de seguretat implantades.

Tota la documentació detallada en el paràgraf anterior s’ha d’entregar en format
electrònic, a través de la Plataforma de contractació.
Condicions d'instal·lació i posada en servei de l’equipament
L’empresa adjudicatària ha d’indicar quines són les condicions idònies per a la
instal·lació dels equips i els requisits necessaris que ha de complir l’ESPITAU per
al correcte funcionament dels equips, almenys s’ha d’indicar:
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Les fonts de subministrament d'energia necessàries, les seves
característiques i el consum estimat.
L’espai físic útil necessari. La instal·lació i posada en funcionament dels
equips s’ha de realitzar de forma coordinada amb l’ESPITAU i en presència
del personal designat per la Direcció d’Infraestructures que n’autoritza i
supervisa la instal·lació.
El temps d'instal·lació de l’equipament és el comprés entre l’arribada dels equips
a l’ESPITAU i fins que es troben instal·lats per poder dur a terme el test
d’acceptació dels equips.
L’empresa adjudicatària ha d’assumir els cost de les actuacions necessàries per
instal·lar adequadament l’equipament. A més, queda obligada a restituir, rematar
o adequar totes les possibles afeccions en paraments i paviments que es derivin
del muntatge i instal·lació dels seus equips o de les seves alimentacions a
escomeses, havent d’utilitzar els materials que l’ESPITAU indiqui.
Condicions de recepció dels equips
El termini de lliurament de L’objecte del contracte serà el que formuli
l’adjudicatari en la seva oferta, essent el termini màxim d’ (1 ) mes, comptats a
partir de la signatura del contracte, amb muntatge dels elements subministrats i
posada en servei
Els béns objecte del contracte de subministrament i muntatge es realitzaran a l’
Espitau de Vielha al C/ Espitau, 5 de Vielha.
L'empresa adjudicatària, un cop instal·lat l'equip, realitzarà la prova o test
d’acceptació tècnica corresponent. Aquestes proves es realitzaran en presència
del personal, tècnicament qualificat de l’ESPITAU.
Si el resultat de la prova o test d’acceptació és positiu s’ha de signar l'acta de
recepció dels equips subministrats. El termini de garantia dels equips ha de
començar a comptar a partir de la data de l’acta de recepció dels equips.
FORMACIÓ
L’empresa adjudicatària ha de realitzar formació sobre les característiques
tècniques, prestacions i maneig dels equips al personal tècnic de l’ESPITAU
L’objectiu de la formació és que el personal tècnic adquireixi els coneixements i
habilitats pràctiques necessàries per un adequat ús dels equips. La formació es
realitzarà, si s’escau als tres torns (matí tarda i nit) del personal que ho requereixi.
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Igualment, l’empresa adjudicatària ha d'aportar la documentació i informació
necessària per facilitar la formació del personal que ha de realitzar les inspeccions
periòdiques i el manteniment preventiu necessaris un cop transcorregut el
termini de garantia. A més, l’empresa adjudicatària, quan li sigui requerit, ha de
realitzar formació sobre el manteniment dels equips al personal de manteniment
de l’ESPITAU.
Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització de l’equip, l’empresa
adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal de l’ESPITAU tal i com
s’ha previst en els apartat anteriors.
PRESCRIPCIÓ QUARTA. Termini de garantia
Un cop l’adjudicatari hagi lliurat i instal·lat tot el material i aquest estigui en
correcte estat de funcionament, s’obrirà el termini de garantia, el qual es fixa mínim
en dos (2) anys. Si el material subministrat té una garantia superior, serà aquesta la
que prevaldrà ( segons resultat PUNTUACIÓ EN CRITERIS OBJECTIUS)
L’esmentat termini de garantia també serà d’aplicació en relació als equipaments i
elements addicionals que s’ofereixin pels licitadors.
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes ocults en
el bé subministrat, el Servici Aranés de Benèster e Salut tindrà dret a reclamar al
contractista la seva reposició o bé a la seva reparació, si això és suficient.
Durant aquest termini de garantia, el contractista tindrà dret a conèixer i ser
escoltat sobre l’aplicació del bé subministrat, d’acord amb el que disposa l’art. 305
LCSP.
Durant el termini de garantia, si el Servici Aranés de Benèster e Salut considera que
els articles subministrats no són aptes per a la finalitat pretesa, com a conseqüència
dels vicis o defectes en ell observat imputables al contractista, i que a més existeix
la presumpció de què amb la reposició o reparació del be subministrat no n’hi haurà
prou per assolir la finalitat pretesa, podrà –abans d’acabar el termini de garantiarebutjar el bé subministrat i deixar-lo de compte de l’adjudicatari, quedant
exempta de l’obligació de pagament o, en el seu cas, tenint dret a la recuperació del
preu abonat.
Acabat el termini de garantia establert segons puntuació crit objectius valorables,
sense que el Servici Aranés de Benèster e Salut hagi formalitzat qualsevol de les
denúncies anteriors, el contractista quedarà exempt de qualsevol tipus de
responsabilitat per raó des articles subministrats.
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El termini de garantia dels equips inclosos els seus sistemes addicionals,
components, accessoris, programari i integració amb el sistema informàtic
existent, serà de mínim dos anys, comptats a partir de la signatura de l'acta de
recepció de l’equip a què fa referència l’apartat 4.3, havent de ser subministrada la
formació bàsica als usuaris abans d'aquesta data. Si el material subministrat té una
garantia superior, serà aquesta la que prevaldrà ( segons resultat PUNTUACIÓ EN
CRITERIS OBJECTIUS)
En el cas que hi hagi components dels equips que gaudeixin d’una garantia
complementaria l’empresa licitadora ho ha d’indicar.
La garantia ha d’incloure:
-

La substitució dels equips o dels elements dels equips tals com,
components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l’equip
i sigui necessari per al seu correcte funcionament, que continguin vicis,
defectes o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a
deficiències d’origen (materials i de funcionament).

-

Manteniment preventiu programat d’acord amb el fabricant durant el
període de garantia: revisió periòdica de seguretat i control de
funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries per al
correcte funcionament del sistema.

-

El manteniment correctiu, tècnic-legal, i totes les operacions correctives
necessàries per a la reparació d'avaries, defectes dels equips, incloses
totes les peces de recanvi, durant el període de garantia.

-

Disponibilitat d’equip en préstec en cas d’avaria.

-

Així mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplaçament del
personal del servei de manteniment durant el període de garantia.
Incloent tots els components de l’equip, elements auxiliars, instal·lacions,
i peces de recanvi, mà d’obra, i demés costos que puguin derivar-se del
compliment de la mateixa.

Els elements dels equips que s’hagin de reparar o substituir s’han de reparar o
subministrar en el menor temps possible i en cap cas superaran les 48 hores a
comptar des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència.
Els elements que s’han de substituir han de ser iguals, equivalents o superiors als
elements que l’equip incorporava d’origen. En el cas que no puguin ser iguals,
l’ESPITAU ha d’acceptar expressament la instal·lació d’un element equivalent a
l’original.
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L'empresa adjudicatària ha de comunicar al servei tècnic les dates de les
operacions de manteniment preventiu i correctiu, durant el període de garantia,
amb suficient antelació per poder acordar l'horari en què es realitzaran els
treballs.
L'empresa adjudicatària ha de lliurar al servei tècnic de l‘Espitau els fulls de les
revisions en les quals s'especificaran les peces substituïdes amb les seves
referències i es detallaran les intervencions realitzades.
Així mateix, cal detallar en l’oferta tècnica la informació més rellevant del Servei
tècnic:
-

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 hores presència física

-

Temps de resolució de l’avaria hores

-

Llistat dels principals recanvis amb el preu actual.

-

Informar del numero d’anys de compromís / garantia de recanvis del
producte ofertat.

-

SAT:
• Preu / hora: Diürn, nocturn i festius
• Indicar cost de desplaçament i dietes.

PRESCRIPCIÓ CINQUENA . Preu del contracte
El valor estimat del contracte s’estableix en la quantitat de TRENTA CINC MIL
EUROS (35.000€) IVA EXCLÒS
La quantitat indicada al paràgraf anterior com a PRESSUPOST BASE DEL
CONTRACTE constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les
ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.
El preu del present lot ascendeix a la quantia de quaranta dos mil tres cents
cinquanta euros (42.350,00€); el preu cert anterior queda desglossat en una base
de TRENTA CINC MIL EUROS (35.000,00 €) i en l’Impost sobre el Valor Afegit
(21%) de SET MIL TRES CENTS CINQUANTA EUROS (7.350,00€)
Aquesta despesa serà finançada mitjançant l’ajut directe acordat en la Junta de
Govern num.34/2020, de 9 de desembre, de la Diputació de Lleida per un import
total de 326.700,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Servici Aranés de
Benèster e Salut 2021/1/312.623.00.
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A tots els efectes, s’entendrà que el pressupost aprovat pel Servici Aranés de
Benèster e Salut, comprèn totes les despeses directes i indirectes que el
contractista haurà de realitzar per la normal realització del subministrament
contractat així com qualsevol tribut que pugui resultar d’aplicació segons les
disposicions vigents, a excepció de l’IVA que figurarà com a partida independent.
Les ofertes de les empreses licitadores inclouran obligatòriament en el preu ofert
totes aquelles despeses que es puguin derivar de la prestació.
El preu del contracte serà el que resulti de la seva adjudicació i inclourà, com a
partida independent, l’IVA.
PRESCRIPCIÓ SISENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris, el qual, de conformitat amb l’article
146.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Seran rebutjades totes les ofertes que en la valoració final no obtinguin una
puntuació igual o superior a cinquanta (50) punts. La puntuació dels licitadors es
realitzarà amb dos decimals. Es considerarà que hi ha empat quan la diferència
entre ofertes sigui inferior a cinc (5) centèsimes.
Per tal de desfer empats, es considerarà com a element prevalent la proposició
econòmica i a tal efecte es proposarà l’adjudicació del contracte a la proposició que
hagi ofert un preu inferior. Si persisteix l’empat, es donarà preferència en
l’adjudicació segons els següents criteris:
Aquelles empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposa la normativa. Si diverses
empreses compten amb aquest superior nombre, serà preferida la que
percentualment compti amb major nombre de treballadors amb discapacitat
De continuar l’empat, a qui disposi de mesures de caràcter social i laboral
que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Finalment, en cas que se segueixi produint l’empat, es procedirà a realitzar un
sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme.
La puntuació total de les ofertes (P) i els sistemes emprats per a la valoració de
cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:
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A. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (la totalitat dels punts)
A.1. PROPOSTA ECONÒMICA (fins un màxim de 30 punts)

Per al càlcul de l’oferta econòmica de l’obra s’emprarà la fórmula següent:
PEi = 30 – (Bmax – Bi) * 1,5
On Bi =

Baixa de l’oferta i respecte del tipus de licitació (expressada en
unitats percentuals)

On Bmax =

Baixa màxima respecte del tipus de licitació (expressada en
unitats percentuals)

On PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 100
Per tal d’avaluar l’anormalitat o desproporcionalitat de les ofertes presentades
s’estarà a allò que disposa l’art. 85 RGLCAP, que es reprodueix a la clàusula setzena
d’aquest Plec. En aquests supòsits s’aplicarà el que preveu l’art. 149 LCSP.
A.2. CARACTERISTIQUES VALORABLES AUTOMATICAMENT (fins un màxim de 60 punts)

Característiques a valorar

Puntuació
màxima

Incubadora de transport
Rang de visualització de temperatura de l’aire per a un major
control entre
X 17⁰ i 45C⁰ = 2 punts

2

x 20⁰ i 42⁰C = 1 punts
Làmpada d'observació del pacient LED per a una millor
il·luminació i evitar la distorsió del color del pacient amb 1
regulació d’ambdós intensitats (si = 1 punts; no = 0 punts)
Minin nivell de soroll sense alarma dins de l’habitacle pacient per
evitar sobre estimulació i estrès pel pacient fràgil inferior a
2
x 50 dBA = 2 punts
x 60 dBA = 1 punts
Minin nivell de soroll amb alarma dins de l’habitacle pacient per 2
evitar sobre estimulació i estrès pel pacient fràgil inferior a
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x 70 dBA = 2 punts
x 80 dBA = 1 punts
Interval de Resolució de lectura temperatura per acurar al
màxim
2
X 0,1⁰C = 2 punts
X 0,2⁰C o superior = 1 punts
Sistema de reducció de vibració, para assegurar una major
1
estabilitat durant el transport
(si = 1 punts; no = 0 punts)
Facilitat d’ús dels controls (pantalla intuïtiva amb codi de colors) 2
(si = 2 punts; no = 0 punts)
Sistema homologat de fixació del pacient a la incubadora, que
sigui confortable i respectuós amb les condicions del pacient
3
prematur (tipus niu) per a una millor estabilitat i reducció de
l’estrès del pacient
(si = 3 punts; no = 0 punts)
Respirador
Visualització simultània de corbes per pressió, flux i volum i
visualització de Bucles per Pressió / Volum (bucle P/V) o Volum /
Flux (bucle V/F) per a la obtenció simultània de informació de la 5
teràpia i el seu posterior estudi de tendència
(si = 5 punts; no = 0 punts)
Sistema de compensació de fuita en VNI automàtica
5
programable per a seguretat del pacient
(si = 5 punts; no = 0 punts)
Programació individual flux inspiratori i expiratori per afinar la
4
teràpia, amb modus específics pel pacient nounat
(si = 4 punts; no = 0 punts)
Autonomia bateria per sobre de 3 hores per assegurar la teràpia
tenint en compte la situació geogràfica i la inestabilitat 5
meteorològica
(si = 5 punts; no = 0 punts)
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Compatible amb tot tipus de interfases i fungibles del mercat per
adaptar-se a totes les possibilitats i facilitar el seu ús i 4
funcionament amb qualsevol material neonatal
(si = 4 punts; no = 0 punts)
Cal·libració automàtica sensor oxigen cada 24 h sense necessitat
de desconnexió del pacient per assegurar així uns valors exactes 2
d’oxigenació i evitar pèrdues de temps innecessaris en la teràpia
(si = 2 punts; no = 0 punts)
Incubadora i respirador independents per una millor versatilitat 5
(si = 5 punts; no = 0 punts)
Filtre de partícules d’aire d’inspecció visual, recanviable sense
1
necessitat d’eines
(si = 1 punts; no = 0 punts)
Respirador de transport neonatal amb volum garantit per a una
6
precisió i especificació terapèutica
(si = 6 punts; no = 0 punts)
Modalitats ventilació no invasiva: NCPAP, DUOPAP,
Oxigenoteràpia d’alt flux per abastar totes les modalitats de 6
teràpia no invasiva
(si = 6 punts; no = 0 punts)
Interval de PIP ajustable per a una teràpia acurada Interval de
2
PEEP ajustable per a una teràpia acurada
(si = 2 punts; no = 0 punts)
Total puntuació tècnica

60

A.3. GARANTIA I SERVEI POST VENDA (fins un màxim de 10 punts)

Garantia i Servei Post Venda

Puntuació És causa
màxima
d'exclusió

Garantia
Temps de garantia

7
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x 5 anys = 7 punts
x 4 anys = 5 punts
x 3 anys = 3 punts
x 2 anys = 0 punts
x inferior a 2 anys = exclusió
Servei Post Venta
Degut a la situació geogràfica del centre, l’hospital no es pot
quedar sense el funcionament d’aquest equipament per un
temps superior a 48 hores es obligatori reparar in situ o disposar
d’un equip de substitució a prop de la zona amb un compromís de
resposta inferior a 48 hores

SI

Compromís en relació a la disponibilitat de localització en festius
i caps de setmana per a la substitució de l’equip o d’elements de 3
l’equip que sigui necessari per al seu correcte funcionament
Total Post Venda
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Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses que ofereixin un
preu superior al de la licitació.
Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses que no puguin
garantir reparar in situ o disposar d’un equip de substitució a prop de la zona amb
un compromís de resposta inferior a 48 hores.
Vielha, 1 de agost de 2021

Departament de Pediatria
Aransalut Servicis Assistenciaus Integradi, SL

16

