PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN ECÓGRAF
D’ALTA GAMMA PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS ABDOMINALS, VASCULARS, DE
PARTS TOVES, DE MAMA, DE PEDIATRIA, TRANSRECTALS I D’INTERVENCIONISME
PERCUTANI ENDOCAVITARI, PER A L’EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS
SANITARIS.
(EXPEDIENT NÚMERO: GSSV-SU-O-20-0083)

1.

OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les característiques tècniques i
funcionals que haurà de reunir l’equipament mèdic d’aquesta licitació (d’ara endavant
“equipament”).
Es tracta de realitzar el subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un ecògraf
d’alta gamma per a la realització d’estudis abdominals, vasculars, de parts toves, de mama, de
pediatria, transrectals i d’intervencionisme percutani endocavitari, per a l’empresa pública
Gestió de Serveis Sanitaris.
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
L’objecte del contracte haurà de comprendre, com a mínim, la realització de les prestacions
següents:
1. La posada a disposició de l’ equipament descrit anteriorment. La posada a
disposició de l’equipament inclou la instal·lació, calibratge i ajustament abans de
la posada en funcionament i la realització de les proves d’acceptació
corresponents, així com les tasques de legalització de l’equipament, d’acord
amb la legislació vigent.
2. La integració completa de l’equipament que es posa a disposició amb els
sistemes d’informació corporatius de Gestió de Serveis Sanitaris.
3. L’actualització del sistema, inclòs hardware i software, que el contractista posi a
disposició, durant el termini de garantia total de l’equipament.
4. Durant el termini de garantia total de l’equipament, caldrà incloure el
manteniment integral a tot risc de l’equip i dels perifèrics associats d’ús exclusiu
amb l’esmentat equipament, per tal de garantir la seva màxima disponibilitat
d’ús.
5. La formació dels professionals per garantir un coneixement de maneig eficient
del sistema, segons el pla de formació detallat establert en l’apartat 5è d’aquest
plec.
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2.

FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Caldrà respectar els següents formats de presentació de les ofertes, altrament les propostes
no es valoraran:
•
•
•

Pel que fa a les característiques bàsiques imprescindibles (apartat 3 del PPT), caldrà
presentar l’oferta seguint les indicacions de l’apartat 3 d’aquest plec de prescripcions
tècniques (PPT).
Pel que fa a les prestacions tècniques i funcionals, sotmeses als criteris de valoració
subjectiva, caldrà presentar l’oferta seguint les indicacions de l’apartat 4 d’aquest plec
de prescripcions tècniques (PPT).
Pel que fa a la resta d’apartats d’aquest plec, no hi ha un model d’oferta tècnica, però
s’hauran de presentar en format pdf que permeti fer cerques en la totalitat del text del
document i no s’admetran en cap cas documents en paper escanejats del paper.
L’oferta es podrà complementar amb els documents següents:
-

-

-

3.

Catàlegs: s’hauran de presentar en PDF que permeti fer cerques en la totalitat del
text del document i no s’admetran en cap cas documents PDF escanejats del
paper.
Documentació complementària: s’hauran de presentar en format “PDF” que permeti
fer cerques en la totalitat del text del document i no s’admetran en cap cas
documents PDF escanejats del paper.
Certificats: s’hauran de presentar en format PDF, s’admetran documents escanejats
del paper.

CARACTERISTIQUES BÀSIQUES IMPRESCINDIBLES

En l’Annex 1 d’aquest plec de prescripcions tècniques es detallen tots els requeriments tècnics
que ha de complir obligatòriament l’equipament ofert, així com aquelles altres dades que els
licitadors han d’informar i que seran objecte de valoració, si s’escau.
En la columna “descripció de l’oferta tècnica”, caldrà especificar de forma resumida aquelles
dades de l’equipament que determinen que compleix les característiques demanades per a
cada punt.
El/s licitador/s indicaran el termini de lliurament màxim de compromís d’entrega i posada en
funcionament de l’equipament des de la formalització de la comanda. En tot cas, aquest
termini de lliurament no podrà ser superior a 30 dies naturals des de la formalització de la
comanda. Aquest termini s’ha d’expressar en dies naturals (s’inclouen festius, dissabtes i
diumenges).
Per a realitzar l’oferta tècnica d’aquest apartat 3 (Característiques bàsiques imprescindibles):
•

Caldrà donar resposta a tots els punts sol·licitats en l’annex 1 d’aquest plec, de manera
que en el cas de no disponibilitat o no aplicació d’algun dels punts, també caldrà
justificar-ho.
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•

S’haurà de de presentar obligatòriament emplenant el model facilitat (document “200083_Annex 1_SB apartat 3 PPT”), el qual està disponible en full de càlcul editable en
l'eina Sobre Digital i en l'apartat "Documentació" de la pestanya "Anunci de licitació" del
perfil del contractant d'aquest expedient (l'adreça del lloc web s'indica en la portada del
de plec de clàusules administratives particulars).
En aquest document d’oferta tècnica de l’apartat 3 d’aquest PPT, es podrà incloure
referències a altres documents justificatius específics (catàlegs, certificats, product
data etc). Aquests documents justificatius específics s’han de presentar en arxius
independents del document d’oferta tècnica de l’apartat 3 d’aquest PPT.
El document “20-0083_Annex 1_SB apartat 3 PPT” , s’haurà de presentar en format
de full de càlcul.
Els documents justificatius específics s’hauran de presentar en format pdf que permeti
fer cerques en la totalitat del text del document i no s’admetran en cap cas documents
en paper escanejats del paper, amb l’única excepció dels certificats: els certificats si
que s’admetran escanejats del paper. Les ofertes que no s’ajustin als formats descrits
en aquest paràgraf no es valoraran.
No es valoraran aquells aspectes dels documents justificatius específics que
prèviament no s’hagin referenciat en el document d’oferta tècnica de l’apartat 3
d’aquest PPT “referències a la descripció de l’oferta tècnica en els annexos”.
No es valoraran aquelles ofertes que no es presentin utilitzant el model facilitat
(document “20-0083_Annex 1_SB apartat 3 PPT”) ni aquelles que no donin resposta a
tots i cada un dels punts de l’annex 1.

Els paràmetres quantitatius son aproximats i no suposaran exclusió del procediment excepte
que inhabilitin les funcionalitats final del bé ofert a l’aplicació sol·licitada.
La documentació a la que es fa referència en aquest apartat s’haurà d’incloure en Sobre B.

4. PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. VALORACIÓ SOTMESA A JUDICI DE
VALOR.
En l’Annex 2 d’aquest plec de prescripcions tècniques es detallen les prestacions tècniques i
funcionals que seran sotmeses als criteris de valoració subjectiva.
En la columna “descripció de l’oferta tècnica”, caldrà especificar de forma resumida aquelles
dades de l’equipament que determinen que compleix les prestacions sol·licitades per a cada
punt.
Per a realitzar l’oferta tècnica d’aquest apartat 4 (Prestacions tècniques i funcionals. Valoració
sotmesa a judici de valor):
•

S’haurà de presentar obligatòriament emplenant el model facilitat (document “200083_Annex 2_SB apartat 4 PPT”) el qual està disponible en full de càlcul editable en
l'eina Sobre Digital i en l'apartat "Documentació" de la pestanya "Anunci de licitació" del
perfil del contractant d'aquest expedient (l'adreça del lloc web s'indica en la portada del
de plec de clàusules administratives particulars).
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•

Caldrà donar resposta a tots els punts sol·licitats en l’annex 2 d’aquest plec, de manera
que en el cas de no disponibilitat o no aplicació d’algun dels punts, caldrà fer-ho
constar expressament.
En aquest document d’oferta tècnica de l’apartat 4 d’aquest PPT es podrà incloure
referències a altres documents justificatius específics (catàlegs, certificats, product
data etc). Aquests documents justificatius específics s’han de presentar en arxius
independents.
El document “20-0083_Annex 2_SB apartat 4 PPT” , s’haurà de presentar en format
de full de càlcul.
Els documents justificatius específics s’hauran de presentar en format pdf que permeti
fer cerques en la totalitat del text del document i no s’admetran en cap cas documents
en paper escanejats del paper, amb l’única excepció dels certificats: els certificats si
que s’admetran escanejats del paper. Les ofertes que no s’ajustin als formats descrits
en aquest paràgraf no es valoraran.
No es valoraran aquells aspectes dels documents justificatius específics que
prèviament no s’hagin referenciat en el document d’oferta tècnica de l’apartat 4
d’aquest PPT “referències a la descripció de l’oferta tècnica en els annexos”.
No es valoraran aquelles ofertes que no presentin utilitzant el model facilitat (document
“20-0083_Annex 2_SB apartat 4 PPT”).
La documentació a la que es fa referència en aquest apartat s’haurà d’incloure en
Sobre B.

5.

IDONEÏTAT DE L’EQUIP RESPECTE AL TIPUS D’ACTIVITAT A QUE VA DESTINAT.

Mitjançant la demostració a la que es fa referència en l’apartat 10è d’aquest Plec, es valorarà
addicionalment i, d’acord amb els criteris d’adjudicació, en la mesura que siguin aplicables,
l’adequació de les prestacions de l’equip a l’activitat que va destinat, la fiabilitat i eficiència.
També es valorarà la idoneïtat del disseny en tant a la seva ergonomia i facilitat d’ús, amb alta
portabilitat per l’usuari, teclat ajustable en posició i alçada, braç articulat per al monitor i
transductor de pes lleuger, mida del monitor, pantalla tàctil de treball, accés remot per wifi. Així
com, l’ergonomia dels elements físics accessoris, que facin un equip dissenyat per a l’ús òptim
de l’exploració ecogràfica.

6.

FORMACIÓ

•

La dotació de noves tecnologies que s’estan duent a terme a Gestió de Serveis Sanitaris,
son un valor afegit que garanteix una major capacitat de treball i uns millors resultats,
minimitzant alhora, els riscos inherents als diferents processos com per al personal que
els executa.
Donada la importància del sistema per dur a terme l’activitat que li és inherent així com el
nombre de professionals que participen a l’especialitat, fa que la formació sigui bàsica per
extreure el màxim profit a la inversió realitzada. L’adjudicatari realitzarà la formació
necessària al personal tant en el propi funcionament del sistema com en la seva
interpretació per tal de millorar els resultats clínics.

•
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•

S’haurà d’aportar obligatòriament pla de formació detallat cronològicament i
parametritzat convenientment per tots els perfils professionals implicats en l’ús i el
manteniment del sistema. (S’haurà d’incloure al Sobre B).

7.

GARANTIA

La garantia de l’equip objecte de la present licitació contra possible mal funcionament serà per
un període mínim d’ UN ANY, que es comptarà a partir de la posada en servei de l’equipament
en el centre.
Es valorarà addicionalment aquells licitadors que ofereixin un període de garantia superior al
mínim establert en l’apartat anterior. (Aquest termini addicional s’haurà d’informar al Sobre
C). Als efectes d’aquesta contractació, el termini de garantia total de l’equip inclourà:
•
•

El termini de garantia mínim (1 any).
El termini que s’ofereixi com a ampliació del termini de garantia mínim.

La garantia de l’equipament (any inicial i període de garantia addicional ofert) inclourà durant la
seva vigència el servei de manteniment integral en els termes que s’estableixen en l’apartat 8è
d’aquest plec, sense cost addicional per al centre.
Es realitzaran com a mínim les actualitzacions que el fabricant obligui i recomani per a la
millora del sistema o que siguin necessàries per al funcionament de l’equip. Aquestes
actualitzacions seran tan tecnològiques com dels sistemes informàtics (hardware i software
associat al sistema) en les seves funcions clínica, tècnica i de seguretat, per a garantir sempre
el millor funcionament possible.
El contractista estarà obligat a disposar i abastir de tots els recanvis, accessoris, components i
consumibles durant un període mínim de 10 anys.

8.

REQUISITS DEL MANTENIMENT INTEGRAL DE L’EQUIPAMENT

Durant el termini de garantia de l’equipament s’inclourà el servei manteniment integral (sense
cost), el qual té com a finalitat que els equips estiguin sempre en perfecte estat de
funcionament, i comporta la realització dels manteniments següents:
-

preventiu
correctiu
predictiu i
tècnic-legal

D’acord amb l’objectiu de garantir la màxima disponibilitat dels equips, el
contractista haurà d’organitzar les tasques de manteniment fora de l’horari de funcionament del
sistema o en els moments en què menys s’interfereixi en l’activitat assistencial, sempre que
això sigui possible.
El manteniment integral a tot risc de l’equipament posat a disposició implica que el contractista
assumeix totes les tasques de manteniment inherents al sistema, substitució de totes les
peces i recanvis.
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S’haurà d’adjuntar pla de manteniment preventiu programat durant el període de
garantia, on s’indicarà el nombre de revisions preventives i la planificació i durada per dur-les
a terme amb indicació horària d’actuació prevista. (S’ha d’incloure en el Sobre B).

9.

SERVEI POSTVENDA I MANTENIMENT

•

S’inclourà una proposta de contracte de manteniment integral (preventiu, correctiu,
predictiu i tècnic-legal) sense exclusions a partir de l’extinció de la garantia i fins 10 anys
de vida útil estimada, amb un import anual màxim del 8% de l’import amb IVA del
subministrament ofert, incloent-hi explícitament la cobertura dels transductors (mínim 1
transductor per any).
Per mitjà dels criteris d’adjudicació es valorarà aquesta proposta tècnica en quan al servei
de postvenda i manteniment (protocols d’actuació, logística de recanvis, disponibilitat del
sistema, upgrades i actualitzacions de software), així com la flexibilitat i disponibilitat
horària per minimitzar
El contingut d’aquesta proposta s’haurà d’incloure en els sobres següents:
1. En el sobre B caldrà incloure la proposta tècnica de contracte de manteniment
integral sense exclusions a partir de l’extinció de la garantia i fins als 10 anys de
vida útil estimada
2. En el sobre C s’haurà d’incloure la proposta econòmica anual del manteniment
esmentat.
Aquesta proposta s’haurà d’expressar en percentatge respecte a l’import total amb
IVA de l’oferta econòmica del subministrament (no s’admetran imports econòmics) i
s’haurà d’incloure en el sobre C.

•
•
•
•

S’haurà d’aportar una relació detallada i valorada de les opcions de l’àmbit disponibles i no
incorporades. (S’haurà d’incloure al Sobre C).
S’haurà d’aportar relació detallada i valorada dels transductors de l’àmbit compatibles amb
l’equip ofert. (S’haurà d’incloure al Sobre C).
S’haurà d’aportar relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica, així
com la seva vida estimada. (S’haurà d’incloure al Sobre C).
S’incorporarà un compromís d’actualització sense cost del Software subministrat durant la
vida útil de l’equipament, sempre i quan aquest disposi de cobertura contractual. (S’haurà
d’incloure al Sobre C).

10. REQUERIMENTS I INSTAL·LACIONS
•

S’aportarà certificat signat per un facultatiu o tècnic responsable conforme s’ha realitzat la
demostració de l’equip sobre el que es fa la proposta utilitzant el model que es fa constar
en l’Annex III d’aquest informe.
(La realització d’aquesta demostració serà d’obligat compliment, sent motiu d’exclusió la
seva omissió. El certificat degudament omplert i signat s’haurà d’incloure en el Sobre
A).
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•

Instal·lació, configuració, connexió a PACS territorial i posada en condicions de servei
incloses, que hauran de ser realitzades per personal tècnic qualificat.
El sistema es considera entregat, un cop queda apte per a la realització de les tasques per
a les que ha estat concebut.
L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i neteja de l’àrea
on es realitzi el muntatge de l’equip.
Compliment de la legislació vigent i altres normes aplicables.
Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.
Manuals d’instruccions, preferiblement en català o castellà, en format electrònic.

•
•
•
•
•

11. RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I PENALITATS CONTRACTUALS
D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), sens perjudici, d’aquells incompliments i penalitats que s’hagin pogut
regular específicament al llarg del plec, s’estableix el següent règim de penalitats per al
compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos o condiciones
especials d’execució del contracte.
11.1 Incompliments
Són incompliments molt greus:
-

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan produeixi un perjudici
molt greu per a GSS. Un retard de 3 mesos per causes imputables al contractista es
considerarà en tot cas incompliment molt greu.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un
perjudici molt greu a l’execució del contracte.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de
cobrament.
La comissió de dos incompliments greus en el termini d’un mes.
La negativa a subministrar les comandes que rebin de Gestió de Serveis Sanitaris en
les condicions econòmiques adjudicades, durant la vigència del contracte.
L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a que es
refereix el Plec de clàusules administratives particulars.
L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments.
L'incompliment d’alguna de les obligacions essencials del contracte o de les condicions
especials d'execució previstes al quadre de característiques.

Són incompliments greus:
-

La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva
inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.
L’incompliment dels terminis de lliurament oferts pel contractista.
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-

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
La comissió de dos incompliments lleus en el termini d’un mes.
Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan no produeixi un
perjudici molt greu per GSS.

Són incompliments lleus:
-

11.2

La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en els plecs i en les disposicions
d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu.

Penalitats

Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a)

b)

c)

Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà en funció del
perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte.
Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest
tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i
podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.
Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest
tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i
podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.

En el supòsit en què el contractista esdevingui en mora respecte el compliment dels terminis
establerts en el contracte, seran d’aplicació les penalitats establertes a l’article 193.3 de la
LCSP, sens perjudici de les que poguessin correspondre d’acord amb allò establert al present
PCAP.
D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat
de l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no
requereix intimació prèvia per part de l’Administració.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
11.3

Imposició de les penalitats

Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de
contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és
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immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que,
si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució, aquesta l’ha
d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del
contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu
equivalent de la comunitat autònoma respectiva.
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus
compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de
concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista
en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on es
determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.
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ANNEX I

Oferta tècnica apartat 3 PPT (Característiques bàsiques imprescindibles)
Document “20-0083_Annex 1_SB apartat 3 PPT”
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ANNEX 1
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS D'OBLIGATORI COMPLIMENT
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:

1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
(Característiques d'obligat compliment: les ofertes
que no compleixin tots els
requisits obligatòris quedaran excloses)
Cal adjuntar Product-Data
1.1) Plataforma ecogràfica digital
1.2) El sistema disposa de proteccions/filtres contra
harmònics i interferències.
1.3) Pantalla de 21" com a minim, color i alta resolució
amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica (indicar
l'espai real de la imatge),
1.4) Pantalla sobre braç articulat orientable (basculant)
i alçada variable
1.5) Incorporarà panell tàctil interactiu de mida al
menys de 12" per accés directe en temps real a totes
les funcions de l'equip. Panell de maneig totalment
configurable per l'usuari.
1.6) Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i
sistema de frenat
1.7) Equip ajustable en alçada i posició per l'usuari
1.8) Mode B (2D)
1.9) Segon harmònic de teixits-Mode B amb imatge
harmònica tissular per a totes les sondes
1.10) Mode M
1.11) Doppler Color
1.12) Doppler Espectral (Polsat PW/HPRF)
1.13) Doppler Tissular
1.14) Mode triplex en temps real

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els annexos
(indicar document/s i pàgines)

ANNEX 1
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS D'OBLIGATORI COMPLIMENT
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:

1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
(Característiques d'obligat compliment: les ofertes
que no compleixin tots els
requisits obligatòris quedaran excloses)

1.15) Processador digital capaç de processar més de
1.000 imatges acústiques per segon
1.16) Rang dinàmic superior a 290 dB, es valorarà
major, aportar documentació/certificat que acrediti
valor dB
1.17) Escala de nivell de grisos de 256
1.18) Imatge Panoramica
1.19) Imatge Trapezoïdal
1.20) Fusió d'imatges ecogràfiques amb imatges
procedents de TC i RM i PET-TC
1.21) Possibilitat de registre de vídeo i enviament a
recurs compartit Microsoft (especificar capacitat
d'identificació del fixer de video i paràmetres que es
poden fer servir, i també sortida anonimitzada)
1.22) Permet l'anonimització d'estudis
1.23) 4 ports actius per a sondes - Parking per sondes
amb els 4 ports actius
1.24) Profunditat de treball de com a mínim 40 cms.
1.25) Ample de banda del sistema entre 1 i 18 Mhz

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els annexos
(indicar document/s i pàgines)

ANNEX 1
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS D'OBLIGATORI COMPLIMENT
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:
2. SONDES
(Característiques d'obligat compliment: les ofertes
que no compleixin tots els
requisits obligatòris quedaran excloses)
2.1) Les sondes hauran de ser amb tecnologia
multifreqüència.
2.2) L'equip haurà de portar com a mínim les següents
sondes:
- 1 sonda convex abdominal single cristal amb un
marge de freqüencies de, almenys, 1 a 5 MHz per a
estudis abdominals, tipo matricial.
- 1 sonda endocavitaria biplana per biopsia transrectal
i transperineal.
2.3) L'equip haurà de portar com a mínim les guies de
bipsies per les sondes ofertades així com altres
elements de suport a la biopsia.
2.4) L'equip haurà de portar connexió simultania de 4
transductors com a mínim amb selecció desde l'area
de treball.

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els annexos
(indicar document/s i pàgines)

ANNEX 1
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS D'OBLIGATORI COMPLIMENT
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:
3. PROGRAMARI
(Característiques d'obligat compliment: les ofertes
que no compleixin tots els
requisits obligatòris quedaran excloses)

3.1) Programari per realitzar mesures i càculs que
inclogui informes per a totes les aplicacions utilitzades
en estudis abdominals, musculars, mama, vasculars,
parts tobes, etc, així com comentaris i marques
corporals.
3.2) Revisió digital retrospectivas d'imatges o video
que permeti l'ajust de paràmetres de la imatge tant en
viu com en congelat.
3.3) Autotraçat automàtic de mesures tant en temps
real com en imatge congelada, així com en Doppler
Espectral
3.4) Possibilitat de configuracions multiusuari
3.5) Tecnologia Doppler-Color d'alta sensibilitat
exclusivament dedicada per a detecció de fluxos molt
lents en estructures vasculars. L'equip ha de disposar
de la capacitat de detectar fluxos amb velocitats
inferiors a 0,8 cm/seg,. Possibilitat de treballar amb
aquesta tecnologia Doppler combinada amb el
software de contrast.
3.6) Programari de reconeixement d'agulla per
a realitzar puncions ecoguiades
3.7) Sistema que permeti la protecció i
anonimització de dades del pacient

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els annexos
(indicar document/s i pàgines)

ANNEX 1
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS D'OBLIGATORI COMPLIMENT
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:
3. PROGRAMARI
(Característiques d'obligat compliment: les ofertes
que no compleixin tots els
requisits obligatòris quedaran excloses)

3.8) Capacitat de treballar les imatges des de RAW
Data, per poder fer post-processamnet de les imatges
3.9) DICOM complet (Worklist, Print, Storage
Commitment, Q/R, MPPS). Cal incloure DICOM
Conformance Statement. Estan incloses totes les
instal·lacions i visites de servei tècnic per configurar el
DICOM en totes les seves modalitats seguint les
indicacions de la direcció d'informació i sistemes del
centre
3.10) Capacitat d'emmagatzematge d'imatges en
disc intern de almenys 1Tb
3.11) Port USB per a extreure estudis en
diferents formats (AVI, JPEG, MPEG, etc..)
3.12) Possibilitat de disposar de configuracions
prèvies per a cada transductor i òrgan
3.13) Equip amb possibilitat de conenxió a la xarxa
de radiologia del centre, ethernet corporativa. Permet
addicionalment connexió wifi

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els annexos
(indicar document/s i pàgines)

ANNEX 1
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS D'OBLIGATORI COMPLIMENT
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:
4. TERMINI DE LLIURAMENT
(Característiques d'obligat compliment: les ofertes
que no compleixin tots els
requisits obligatòris quedaran excloses)

4.1) Els licitadors indicaran el termini màxim de
lliurament de compromís d'entrega i posada en
funcionament de l'equipament des de la formalització
de la comanda. En tot cas, aquest termini de lliurament
no podrà ser superior a 30 dies naturals desde la
formalització de la comanda.
Aquest termini s'ha d'expressar en dies naturals
(s'inclou dissabtes, diumenges i festius).

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els annexos
(indicar document/s i pàgines)

ANNEX II
Oferta tècnica apartat 4 PPT
(Prestacions tècniques i funcionals. Valoració sotmesa a judici de valor).
Document “20-0083_Annex 2_SB apartat 4 PPT”
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ANNEX 2
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. VALORACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR.
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:

1. SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ DELS EQUIPS
DIGITALS PER AL SEGUIMENT DEL SEU ÚS

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

1.1) Es valorarà l'eina software amb capacitat de
connexió als equips per al seu seguiment d’activitat,
eficiència i qualsevol altre aspecte dels equips que
millori la informació per a la comptabilització del servei.

REFERÈNCIES A LA
DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els Puntuació
màxima
annexos
(indicar document/s i
pàgines)

5

OFERTA TÈCNICA (apartat 3 del plec de prescripcions tècniques)

ANNEX 2
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. VALORACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR.
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:
2. IMATGE I EINES D'EXPLORACIÓ
(Dins d’aquest apartat s’avaluarà la definició i
resolució de la imatge a temps real)

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA
DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els Puntuació
màxima
annexos
(indicar document/s i
pàgines)

2.1) Es valorarà la idoneïtat del grau de resolució del
modo B quan s'incorpora tecnologia Doppler, contrast,
etc
2.2) Es valorarà molt positivament que l'equip porti el
software per l'elastografia qualitativa i quantitativa, i
que estigui disponible en totes les sondes ofertades.
2.3) Que l'equip disposi de sistemes
d'optimització d'imatge de manera automàtica.

idonis

2.4) Es valorarà que l'equip disposi de software idoni
volumètric 3D mitjançant adquisició manual

6

2.5) Per a les tècniques intervencionistes es valorarà
que l'equip disposi de càlcul de la circumferència per
agulles de radiofrequència i/o microones i la idoneïtat
d'aquesta funcionalitat
2.6) Es valorarà la possibilitat i idoneïtat de la funció
de càlcul d'inflamació hepàtica mitjançant mode de
Dispersió
2.7) Es valorarà la possibilitat i idoneïtat de la funció
de càlcul d'esteatosi hepàtic mitjançant mode
d'atenuació

OFERTA TÈCNICA (apartat 3 del plec de prescripcions tècniques)

ANNEX 2
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. VALORACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR.
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:

3. DOPPLER

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

3.1) Es valorarà que l'equip disposi de Tecnologia
Doppler-Color amb "frame rate" superior a 45
imatges/s disponible en totes les sondes amb
possibilitat de captació de fluxe de 0,2 cm/s amb
aquest frame rate i la idoneïtat d'aquesta tecnologia
amb les necessitats assistencials

REFERÈNCIES A LA
DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els Puntuació
màxima
annexos
(indicar document/s i
pàgines)

6

OFERTA TÈCNICA (apartat 3 del plec de prescripcions tècniques)

ANNEX 2
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. VALORACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR.
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:

4. SONDES

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA
DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els Puntuació
màxima
annexos
(indicar document/s i
pàgines)

4.1) Es valorarà el conjunt de sondes proposades, així
com la seva idoneïtat d'acord amb les necessitats
assistencials. Indicar la tecnologia (multifreqüència,
matricial...) i rang de freqüències per a cada sonda i el
màxim nombre de possibilitats d'estudi amb les
diferents sondes compatibles. Indicar totes les
possibilitats addicional de sondes.

6

4.2) Es valorarà la posibilitat de connectar sondes
matricials.
4.3) Es valorarà la possibilitat i idoneïtat de la funció
de selecionar la freqüència de treball per sonda a
elecció de l'úsuari.
4.4) Es valorarà en la sonda convex un rang de
freqüències superior al mínim especificat:1 a 5 MHz

OFERTA TÈCNICA (apartat 3 del plec de prescripcions tècniques)

ANNEX 2
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. VALORACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR.
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:

5. INTEGRACIÓ I CONNECTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

5.1) Es valorará la idoneïtat del sistema de fusió
d'imatge amb capacitat multiplanar, així com altres de
les seves característiques (disposició en pantalla,
rapidesa de sincronització en temps real).

REFERÈNCIES A LA
DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els Puntuació
màxima
annexos
(indicar document/s i
pàgines)

4

OFERTA TÈCNICA (apartat 3 del plec de prescripcions tècniques)

ANNEX 2
PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. VALORACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR.
Ecògraf d’alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i intervencionista
GSSV-SU-O-20-0083

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta
LICITADOR:
MARCA I MODEL:
6. ALTRES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
(En aquest apartat es valorarà el conjunt de les
característiques tècniques de l'equip d'acord amb
l'activitat assistencial a realitzar)

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

REFERÈNCIES A LA
DESCRIPCIÓ DE
L'OFERTA TÈCNICA en els Puntuació
màxima
annexos
(indicar document/s i
pàgines)

6.1) Major fondaria de treball, superior al requeriment
mínim de 40 cm.

6.2) Capacitat d'emmagatzematge d'imatges, indicar
disc intern, superior al mínim exigit de 1Tb

6.3) Es valorarà el major nombre d'imatges per segon,
superior al mínim exigit.

6
6.4) Es valorarà el major rang dinàmic sempre que
sigui superior a 290 dB.

6.5) Es valorarà el major rang de freqüències respecte
a l'ample de banda mínim requerit: entre1 a 18 MHz

6.6) Es valorarà l'espai útil a la pantalla de la imatge
ecogràfica.

OFERTA TÈCNICA (apartat 3 del plec de prescripcions tècniques)

ANNEX III

CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ DE REALITZACIÓ DE DEMOSTRACIÓ

Descripció de l’objecte
del contracte

Número d'expedient

ECÓGRAF D’ALTA GAMMA PER A LA REALITZACIÓ
D’ESTUDIS ABDOMINALS, VASCULARS, DE PARTS
TOVES, DE MAMA, DE PEDIATRIA, TRANSRECTALS I
D’INTERVENCIONISME PERCUTANI ENDOCAVITARI, PER
A L’EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS
SANITARIS.
GSSV-SU-O-20-0083

Nom de l'empresa
que ha realitzat la demostració

Equip amb què s'ha
realitzat la demostració
(indicar marca i model)

Centre / Lloc on s'ha
realitzat la demostració

PERSONAL DE GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS QUE
CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP
Nom i cognoms
Categoria professional / Càrrec
(si procedeix)
Lloc i data
Signatura
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