INFORME DE VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA
En relació a l’expedient IMI/2019001-SU-PNSPRH referent a la contractació mitjançant la modalitat
d’arrendament operatiu del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment d’una
Gammacàmera-SPECT per al Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital del Mar, gestionat per Imatge Mèdica
Intercentres, S.L., s’ha rebut del Servei de Contractació les proposicions econòmiques i tècniques
presentades per les empreses següents per procedir al seu examen:
-

ELECMED MEDICAL SYSTEM, S.L.
G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Un cop examinada les proposicions econòmiques i tècniques per la seva qualificació, es determina el següent:
-

ELECMED MEDICAL SYSTEM, S.L.

• Presenta una oferta tècnica específica del producte licitat que incorpora:
Memòria tècnica del producte ofert. consta de:
Presentació de MEDISO, de l’equipament i millores.
Descripció tècnica.
Declaració del responsable i Autorització per Elecmed.
No es disposa de conformitat i marcat CE ni certificat ISO.
No inclou “Dicom Conformance Statement” .
No inclou un pla de formació concret.
Projecte Tècnic, que inclou:
o Memòria tècnica d’implantació
o Declaració PRL
La proposta per al manteniment no inclou:
o Pla de manteniment preventiu i calendari
o Organització, accessibilitat i gestió d’incidències
o Recursos materials
o Certificats de calibració
o Protocol de manteniment
La proposta sí inclou:
o Recursos humans. CV dels tècnics adscrits al contracte (3 persones)
o Certificat de garantia de la existència de recanvis de l’equip durant 10 anys
Declaració de conformitat dels productes oferts. Inclouen:
Declaració respecte al compliment de les normes de gestió mediambiental.
Declaració de conformitat de compliment de confidencialitat.
Fitxes tècniques descriptives de cada producte ofert, inclouen:
Catàleg i “Product Data”
• Els aspectes tècnics de l’oferta han estat avaluats comparant-los amb els requeriments demanats en el
plec prescripcions tècniques de la licitació, tot considerant-se que la documentació presentada no
s’adequa a les condicions i requisits indicats a l’esmentat plec, donat que no disposa de:
conformitat i marcat CE ni certificat ISO.
“Dicom Conformance Statement”
Pla de formació concret.
A més en la proposta per al manteniment no inclou:
• Pla de manteniment preventiu i calendari
• Organització, accessibilitat i gestió d’incidències
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• Recursos materials
• Certificats de calibració
• Protocol de manteniment
Addicionalment no disposa de col·limadors tipus FanBeam.
En conseqüència aquesta empresa queda exclosa de la licitació i no es procedeix a la seva valoració.
-

G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.

• Presenta una oferta tècnica específica del producte licitat que incorpora:
Memòria tècnica del producte ofert. Inclou:
Característiques tècniques de l’equipament i millores.
Descripció tècnica completa que s’adequa al “Plec de Prescripcions Tècniques”.
Declaració de conformitat i marcat CE
“Dicom Conformance Statement”
Pla de formació
Projecte Tècnic, que inclou:
o Trasllat de la gammacàmera Millenium MG del seu actual emplaçament a la sala objecte de
renovació.
o Compromís de retirada de l’antic equipament.
o Memòria tècnica d’implantació de la nova gammacàmera a la antiga sala Millenium.
Proposta per al manteniment, que inclou:
o Pla de manteniment preventiu i calendari
o Organització, accessibilitat i gestió d’incidències
o Certificat de garantia de la existència de recanvis de l’equip durant 10 anys.
o Recursos humans. Certificats de formació dels tècnics adscrits al contracte
o Recursos materials
o Certificats de calibració
o Protocol de manteniment
Fitxes tècniques descriptives de cada producte ofert. Inclou:
Catàleg i “Product Data”
Declaració lliurament de manuals i documentació
Els aspectes tècnics de l’oferta han estat avaluats comparant-los amb els requeriments demanats en el plec
prescripcions tècniques de la licitació, tot considerant-se que la documentació presentada s’adequa a les
condicions i requisits indicats a l’esmentat plec. Així, es procedeix a la seva valoració d’acord amb els criteris
indicats a l’Annex 4 del PCAP.
• Valoració respecte els criteris avaluables segons judicis de valor (40,00 punts):
-

Característiques tècniques de l’equipament (10,00 punts):
Paràmetres de qualitat segons normes NEMA NU 1-2012 (5,00 punts): Ofereixen una pitjor resolució
espacial SPECT NEMA reconstruïda amb reconstrucció iterativa amb dispersió i col·limador LEHR
respecte la millor proposta presentada i per tant se li adjudiquen 2,00 punts.
Altres paràmetres de qualitat tomogràfics segons NEMA NU 1-2012 (2,50 punts): Ofereixen una
sensibilitat planar del sistema amb col·limador LERH a 10 cm que es considera insuficient, per tant
es valora amb 0,00 punts.
Taula d’exploració (2,50 punts): La taula pivota sobre rodes i sí que s’ha de desplaçar per operacions
tècniques com pot ser el canvi de col·limadors, per tant se l’adjudica 1,00 punt.

-

Projecte tècnic i organització proposada pel manteniment (30,00 punts):
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Recursos en mitjans humans dels quals disposarà el manteniment (20,00 punts): Presenten un total
de 14 persones en mitjans humans inferior en comparació a la millor proposta presentada. En relació
a les categories professionals, formació i experiència són similars ambdues propostes, pel qual se li
dona una puntuació de 18,00 punts.
Recursos materials dels quals es disposarà pel manteniment (5,00 punts): Queda demostrat que
disposen de prou recursos i se li dona la màxima puntuació 5,00 punts
Detall de la proposta quant el manteniment preventiu, la calendarització i l’abast (2,50 punts): El
protocol de manteniment preventiu i el seu sistema de gestió es consideren idonis motiu pel qual se
li dona la màxima puntuació 2,50 punts.
Característiques d’organització, accessibilitat i gestió d’incidències (2,50 punts): GE garanteix
diagnòstic remot, assistència remota 24x365 i assistència in situ en el mateix dia, motiu pel qual se
li dona la màxima puntuació 2,00 punts
La puntuació total respecte el criteris avaluables segons judici de valor és de: 30,50 punts
• Valoració respecte els criteris avaluables de forma automàtica (60,00 punts):
Oferta econòmica (45,00 punts): Incorpora la proposta econòmica d’acord amb el model facilitat.
L’empresa proposa un import econòmic a 5 anys IVA inclòs de 489.987,56 € (404.948,40 € de base
imposable + 85.039,16 € corresponent al 21% d’IVA). Aquesta oferta s’ajusta al pressupost de la
licitació i es considera que satisfà les necessitats previstes a l’objecte de la licitació. En aplicació de
la fórmula obté: 45,00 punts
Millora en el termini de lliurament (10,00 punts): GE certifica que pot fer tot el procediment en 17 dies
naturals. Al ser el menor de les ofertes obté la màxima puntuació 10,00 punts
El canvi de col·limadors (5,00 punts): No obté puntuació ja que no disposa de un sistema de canvi
automàtic i tampoc d’un carro únic. 0,00 punts
La puntuació total respecte el criteris avaluables de forma automàtica de valor és de: 55,00 punts

-

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

• Presenta una oferta tècnica específica del producte licitat que incorpora:
Memòria tècnica del producte ofert. Inclou:
Declaració de compliment de especificacions tècniques i oferta d’un equip nou.
Característiques tècniques de l’equip.
Descripció tècnica complerta.
Declaració de compliment de normativa i marcat CE.
“Dicom Conformance Statement” i certificat IHE
Pla de formació
Projecte Tècnic, que inclou:
o Compromís de retirada de l’antic equipament
o Memòria tècnica
Proposta per al manteniment, que inclou:
o Pla de manteniment preventiu i calendari
o Organització, accessibilitat i gestió d’incidències
o Certificat de garantia de la existència de recanvis de l’equip durant 10 anys
o Recursos humans. Certificats de formació i CV dels tècnics adscrits al contracte
o Recursos materials
o Certificats de calibració
o SRS TUV ISO Certificate
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o
o

Protocol de manteniment
Plantilla Repport

Fitxes tècniques descriptives de cada producte ofert. Inclou
Catàleg i “Data Sheet”
Manuals i documentació
Els aspectes tècnics de l’oferta han estat avaluats comparant-los amb els requeriments demanats en el plec
prescripcions tècniques de la licitació, tot considerant-se que la documentació presentada s’adequa a les
condicions i requisits indicats a l’esmentat plec. Així, es procedeix a la seva valoració d’acord amb els criteris
indicats a l’Annex 4 del PCAP.
• Valoració respecte els criteris avaluables segons judicis de valor (40,00 punts):
-

Característiques tècniques de l’equipament (10,00 punts):
Paràmetres de qualitat segons normes NEMA NU 1-2012 (5,00 punts): Ofereixen una millor (menor
valor en mm) resolució espacial SPECT NEMA reconstruïda amb reconstrucció iterativa amb
dispersió i col·limador LEHR i per tant se li adjudica la màxima puntuació 5,00 punts.
Altres paràmetres de qualitat tomogràfics segons NEMA NU 1-2012 (2,50 punts): Ofereixen una
millor (majors cpm/microCi) sensibilitat planar del sistema amb col·limador LERH a 10 cm i per tant
se li adjudica la màxima puntuació 2,50 punts.
Taula d’exploració (2,50 punts): La taula pivota sense rails i no s’ha de desplaçar per operacions
tècniques com pot ser el canvi de col·limadors, fet que facilita el treball assistencial, i per tant se li
adjudica la màxima puntuació 2,50 punts.

-

Projecte tècnic i organització proposada pel manteniment (30,00 punts):
Recursos en mitjans humans dels quals disposarà el manteniment (20,00 punts): Presenten un total
de 26 persones en el seu servei de manteniment, amb el desglossament del personal, categoria
professional, formació i experiència adequada, i per tant es dona la màxima puntuació 20,00 punts.
Recursos materials dels quals es disposarà pel manteniment (5,00 punts): Queda demostrat que
disposen de prou recursos i se li dona la màxima puntuació 5,00 punts
Detall de la proposta quant el manteniment preventiu, la calendarització i l’abast (2,50 punts): El
protocol de manteniment preventiu i el seu sistema de gestió es consideren idonis motiu per qual se
li dona la màxima puntuació 2,50 punts.
Característiques d’organització, accessibilitat i gestió d’incidències (2,50 punts): Siemens segueix les
normes UNE 209001 IN (certificat que inclou), i garanteix diagnòstic remot, assistència remota
24x365 i assistència in situ en el mateix dia, motiu per el que se li dona la màxima 2,50 punts.

La puntuació total respecte el criteris avaluables segons judici de valor és de: 40,00 punts
• Valoració respecte els criteris avaluables de forma automàtica (60 punts):
Oferta econòmica (45,00 punts): Incorpora la proposta econòmica d’acord amb el model facilitat.
L’empresa proposa un import econòmic per a 5 anys IVA inclòs de 596.986,90 € (493.377,60 € de
base imposable + 103.609,30 € corresponent al 21% d’IVA). Aquesta oferta s’ajusta al pressupost
de la licitació i es considera que satisfà les necessitats previstes a l’objecte de la licitació. Aplicant
la fórmula obté una puntuació de 36,93 punts.
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Millora en el termini de lliurament (10,00 punts): El termini de lliurament que ofereix el licitador és de
5 setmanes, per tant aplicant la fórmula s’obté una puntuació de 4,60 punts.
El canvi de col·limadors (5,00 punts): Obté la màxima puntuació ja que ofereix un sistema totalment
automàtic de canvi de col·limadors. 5,00 punts.
La puntuació total respecte el criteris avaluables de forma automàtica és de: 46,53 punts

CONCLUSIÓ
Atenent a tot el comentat, la puntuació obtinguda respecte els criteris avaluables segons judicis de valor i
els criteris avaluables de forma automàtica és la següent:
-

ELEMED MEDICAL SYSTEM, S.L.: Exclòs per les raons exposades
G.E. HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.: 85,50 punts
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.: 86,53 punts

i es proposa continuar amb el procés de negociació.
És per això, que es sol·licita requerir als proveïdors per tal que aportin una millora de la seva oferta, respecte
el preu i el termini de lliurament, d’acord amb allò indicat a l’Annex 4 del PCAP, aspectes econòmics i tècnics
subjectes a negociació.

Dr. Emili Martínez Miralles
Responsable de la Unitat de Medicina Nuclear
Imatge Mèdica Intercentres, S.L.
Barcelona, 2 d’abril de 2019
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