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1.

OBJECTE

El present plec té per objecte definir i establir les condicions tècniques mínimes per a la contractació del
SERVEI DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DE MATERIAL DE LABORATORI del Centre de Regulació
Genòmica (CRG) a l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). El servei contractat
inclourà amb caràcter general entre uns altres la neteja, desinfecció i esterilització del material de laboratori
així com el seu transport per garantir el nivell de prestacions, la continuïtat del funcionament del servei que
procedeixin i sempre, d'acord amb les especificacions dels fabricants i de les normatives vigents.
Seran a càrrec del licitador tots els recursos humans, materials necessaris i de transport, així com la resta
de necessitats per a la realització del servei.

2.

DEFINICIONS

Per a la interpretació exacta del present Plec de Prescripcions Tècniques i altres documents
complementaris, les següents paraules i expressions tindran el significat que s'indica a continuació per
ordre alfabètic:
Abast

Camp d'activitats, conceptes i accions cobertes per la prestació de serveis que es
contracta.

Àmbit

Relació d'equipament que ha de rebre les intervencions objecte del contracte i sobre els
quals el contractista ha de plantejar i resoldre (sense cap dimissió possible) totes les
qüestions compreses en l'abast de la seva prestació de serveis.

Annex

Es denomina cadascun dels documents adjunts al present Plec o en el contracte i
esmentats en un o un altre i que també es considera com a integrant del contracte.

Centre

CRG, objecte de la prestació de serveis.

Licitador

És la persona física o jurídica que es presenta en el present procediment de contractació,
acceptant el present Plec de Prescripcions Tècniques particulars, així com el Plec de
Clàusules Administratives particulars de contractació de serveis.

Empreses adjudicatària: és l’empresa que resulti adjudicatària del present procediment de contractació.
Esterilització Acció de destruir la totalitat dels microorganismes que hi ha (en un producte, en un objecte,
en un mitjà).
Neteja

Acció de treure la brutícia, les taques per treure els elements estranys que alteren un
objecte.

Neteja a fons: Higienitzar tota la superfície interior i exterior d'un maquinari, un instrument o un moble.
En el cas de les prestatgeries s'haurà de moure ampolles, llibres o altre material, tornantlos a posar al seu lloc després.
Material a netejar i/o esterilitzar: Qualsevol objecte de plàstic, vidre o metall que sigui d'ús en un
laboratori de biologia molecular i susceptible de ser rentat i/o esterilitzat.
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Autoclau:

És un dispositiu que serveix per esterilitzar material mèdic o de laboratori, utilitza vapor
d'aigua a alta pressió i temperatura, evitant amb les altes pressions que l'aigua arribi a
bullir malgrat la seva alta temperatura. El fonament de l'autoclau és que coagula les
proteïnes dels microorganismes a causa de la pressió i temperatura. Els autoclaus
funcionen permetent l'entrada o generació de vapor d'aigua però restringint la seva sortida,
fins a obtenir una pressió interna de 103 kPa, la qual cosa provoca que el vapor arribi a
una temperatura de 121ºC. Un temps típic d'esterilització a aquesta temperatura i pressió
és de 15-20 minuts.

Termodesinfectadora: rentadora material de laboratori que arriba a temperatures superiors a 80ºC
durant el seu cicle. En el cas del CRG s'utilitza aigua pura com a dissolvent per eliminar
la brutícia dels objectes rentats.

3.

FINALITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR

El present plec té per objecte definir i establir les condicions tècniques mínimes per a la contractació del
Servei de Rentat i Esterilització de material de laboratori del CRG.
Entenent que els requisits exigits en el present Plec tenen la consideració de mínims o bàsics i que el que
es pretén és aconseguir els objectius de qualitat que a continuació s'indiquen:
•

Aconseguir el millor estat de rentat i esterilització així com una llarga vida dels objectes
sotmesos a aquest procés, mitjançant una sèrie d'equips disponibles en el servei assegurant
la qualitat en el resultat final.

•

Assegurar el rentat i esterilització de forma eficaç dels materials dels laboratoris, minimitzant
les possibles incidències.

•

Adequar-se a les necessitats actuals, mantenint un correcte equilibri entre les prestacions que
proporcionen i el seu cost, col·laborant amb el centre en l'avaluació del grau de satisfacció del
client.

•

La seguretat integral al fet que es refereixen els aspectes tècnics del rentat i esterilització.

•

El compliment de la normativa referent a rentat i esterilització objecte del contracte.

•

Assessorar al centre en prestacions, manteniment i normativa respecte a la tasca de rentat i
esterilitzat.

4.

ÀMBIT DEL SERVEI

A l'efecte d'adjudicació es consideraran inclosos per a la prestació del servei de neteja i esterilització els
materials de laboratori situats en el CRG, en les seves dependències del Parc de Recerca Biomèdica
(PRBB) del carrer Dr. Aiguader 88, de Barcelona.
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Les famílies d'objectes a rentar són: erlenmeyers, matrassos aforats, pipetes, vasos de precipitats,
provetes, ampolles de centrífuga, tubs de cultiu, plaques de petri, ampolles, taps, safates d'incubadores,
embuts o qualsevol material de plàstic, vidre o metall que l'investigador necessiti.
Les famílies d'objectes a esterilitzar són: erlenmeyers, matrassos aforats, pipetes vidre, vasos de
precipitats, provetes, ampolles de centrífuga, tubs de cultiu, plaques de petri, ampolles, taps, safates de
incubadores, embuts, puntes, tubs Eppendorf, portaobjectes, paper o qualsevol material de plàstic, vidre
o metall que l'investigador necessiti.

5.

ABAST DEL SERVEI

Les ofertes tècniques hauran d'expressar, clarament, la metodologia de treball que proposen per a la
prestació d'aquest servei i que haurà de constar com a mínim els següents apartats, els quals per part de
CRG, són considerats essencials per aconseguir els objectius fixats.
El contractista realitzarà el rentat i esterilització dels objectes de laboratori amb les operacions necessàries
per garantir el resultat final i assegurar en tot moment la fiabilitat del procés. El contractista haurà de posar
de manifest qualsevol defecte en el procés que disminueixi la seva funcionalitat, rendiment o que augmenti
la despesa energètica, o de consumibles o fluids, o pogués ser motiu de futures incidències, per la qual
cosa haurà de lliurar els informes tècnics i econòmics necessaris per realitzar les intervencions que
procedeixin o prendre les decisions necessàries.
A petició del centre, el contractista col·laborarà en l'engegada i instal·lació de nous equips que requereixin
de nous processos de rentat i esterilització.

6.

PROCEDIMENTS

Per coordinar les relacions de treball entre CRG i el contractista, les dues parts designaran
representacions, els quals seran els interlocutors habituals i resoldran les accions a realitzar i la seva
implantació tècnica i administrativa. Les representacions estaran formades per 3 responsabilitats diferents:
•

Responsable del contracte: Responsable econòmic i responsable màxim del compliment del
contracte

•

Responsable tècnic: responsable de la selecció del personal en el centre, de la programació
de les substitucions i vacances. Responsable que existeixin els mitjans tècnics materials per
dur a terme la seva tasca.

•

Personal de neteja: personal designat per dur a terme les tasques de rentat i esterilització.

El CRG no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present Plec o de les
normes complementàries que s'estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que
hagi estat sol·licitada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat.
Igualment, no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no
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autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar - si fos el cas - compensació pels danys o perjudicis que
poguessin derivar-se.
El CRG exercirà en tot moment les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de
rentat i esterilització, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les
obligacions al fet que haurà de ser sotmès el contractista com a conseqüència del present Plec, així com
el contracte que es deriva.
Per exercir les funcions de seguiment, control, inspecció i administració del contracte, el CRG estarà
representat pel Cap de Serveis Generals. El cap del servei d'Esterilització i Preparació de Mitjans Comuns
(EiPMC) del CRG supervisarà el dia a dia del servei de rentat i esterilització.
En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista (sense perjudici de la superior
fiscalització del CRG) el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i
salut laboral actualment vigent, així com la que es dicti durant el transcurs del contracte. D'altra banda
seran també d'aplicació obligatòria les normatives que estableixi el Centre per raons de funcionalitat i/o
asèpsia, sent obligatòria la utilització per part del contractista dels protocols o precaucions que s'estableixin
(vestuari, màscares, dosímetres, etc).
El nivell del personal que s'adscrigui a aquest servei haurà de ser, com a mínim:
•

de FPI en la branca química o sanitària

•

amb experiència contrastada de dos anys treballant en lloc similar netejant i esterilitzant
material de laboratori.

L'adjudicatari estarà obligat a facilitar al centre la categoria i titulació del personal que realitzi la tasca de
l'objecte de la licitació i que estarà en concordança amb els treballs a desenvolupar.
El CRG donarà el vistiplau a la plantilla seleccionada de forma prèvia a la seva incorporació al servei, i pot
demanar a l'empresa adjudicatària la substitució dels candidats que consideri oportuns. Una vegada
acceptada la plantilla, no es podrà variar el personal sense preavís de 15 dies i prèvia autorització del
CRG, és a dir, qualsevol modificació de la plantilla fixa així com els torns de presència del personal en les
instal·lacions del CRG, haurà de comptar amb l'autorització del Resp. del contracte. El CRG ha d'aprovar
prèviament qualsevol modificació sobre aquest tema.
Quan el personal emprat per l'adjudicatari no procedeixi amb la deguda correcció, evidenciï incapacitat,
sigui poc acurat en el desenvolupament de les seves funcions, o desatengui els procediments de treball
del CRG (inclosos les instal·lacions de risc biològic, químic i radioactivitat), llavors el cap de Serveis
Generals podrà exigir a l'adjudicatari la substitució del treballador.
Cada substitució haurà de ser comunicada per escrit al Cap de EiPMC fent-se esment del nom i cognoms
de les persones que se substitueixen i les que entren, així com la durada estimada de la substitució.
El CRG podrà sol·licitar l'augment temporal o fix del nombre de plantilla vinculada a les prestacions
contractades, si les circumstàncies del servei ho demanessin; s'estableixen 15 dies com a termini de
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preavís. Aquest personal es facturarà de conformitat amb l'oferta presentada pel licitador i aprovada pel
CRG, i d'acord amb el temps en què hagi prestat efectivament el servei ampliat.
En cas de recuperació d'hores per absències o baixes puntuals que no superin un dia laborable i que no
hagin estat cobertes, el CRG podrà distribuir les hores no treballades dins del període contractual que
s'iniciarà amb la data de formalització del contracte.
Per realitzar un correcte seguiment de les intervencions, el contractista subministrarà:
•

Un informe mensual detallat amb les absències, baixes i hores recuperades així com les
incidències mensuals aparegudes segons l'apartat 10.

•

7.

Un informe anual resum sobre la base de les dades acumulades de l'anterior informe.

PROCEDIMENTS D'ÀMBIT PARTICULAR

Se seguiran els procediments normalitzats de treball per a totes les tasques descrites a continuació.

7.1.

Tasques genèriques assignades al servei

1

Recollida de material brut i per esterilitzar de cada laboratori, per la planta 4, 5 i 6. 3 vegades al
dia, seguint el circuit establert en les instal·lacions del CRG.
La recollida del material de les cubetes i els pipeters es farà 3 vegades al dia, aproximadament
cada 4 hores.
El transport del material brut fins a la sala de neteja es realitzarà amb un carro de transport d'acer
inoxidable.
Els investigadors dipositaran el material brut, de laboratori dins d'unes cubetes de plàstic al costat
de les aigüeres de cada laboratori.

2

La neteja i desinfecció de material de laboratori (provetes, gots, erlenmeyers, pipetes, matrassos,
flascons, tubs, material Drosophila, etc.). Aquesta neteja es farà prèviament de forma manual
traient tot resta de matèria orgànica i inorgànica visible i col·locant-los en les termodesinfectadores
posteriorment.

3

L'assecat del material de laboratori una vegada termodesinfectat es realitzarà en estufes
programades a 80ºC, el material que surti ja sec de les termodesinfectadores es prepararà per
lliurar o autoclavar segons les preferències de cada laboratori establertes en una taula dins del
Servei. Aquesta preparació per a l'esterilització es farà amb paper d'alumini i cinta d'autoclau.

4

L'Esterilització de material de laboratori es durà a terme seguint el procediment normalitzat treball
del servei, usant els autoclaus de la instal·lació.

5

Neteja mensual de les neveres de recepció 5ª, 6ª Planta i office d'administració de la planta 5
seguint el procediment establert en el CRG.

6

Canvi de les aigües de les gerres de pipetes de cada laboratori 2 vegades per setmana.
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7

Una vegada net i sec, el material voluminós es posarà directament a les zones d'emmagatzematge,
en la cuina neta, els armaris situats en el passadís o en els laboratoris segons s'estableixi en el
lloc acordat amb cada responsable de laboratori o de grup.

8

Lliurament de medis líquids autoclavats.

9

A la cuina general i a la cuina de cultius es realitzaran les operacions de: preparació,
termodesinfecció i esterilització de material de vidre i plàstic.
•

Aclarit manual extraient tota resta de retolador i etiquetes

•

Rentat automàtic de material voluminós de vidre i plàstic.

•

Rentat de pipetes de vidre.

•

Assecat del material.

•

Preparació de pipetes Pasteur de vidre per esterilitzar.

•

Preparació de tubs de centrífuga per esterilitzar.

•

Preparació de tubs de cultiu per esterilitzar.

•

Emmagatzemar material voluminós estèril i altre material de cultius.

7.2.

Funcions particulars del servei

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària:
•

Subministrar i l'utillatge general que garanteixi la qualitat necessària del procés incloent la
neteja, desinfecció, embalatge, esterilització, emmagatzematge i transport de materials:


Materials de neteja (fregalls, baietes, rasqueta, raspalls, etc.)



Productes de neteja (sabó de mans, bosses d'escombraries de 60 litres, netejador de
metalls i ambientador)

•



Vestimenta i utillatge divers (pijama, calçat, jaqueta, davantal, catifes retenidores)



Material d'oficina (bolígrafs, retoladors resistents a l'aigua i cinta adhesiva.)

Mantenir els equips necessaris per a la prestació del servei, així com totes les verificacions i
inspeccions necessàries per garantir el bon funcionament del servei dins dels estàndards de
qualitat requerits.

•

Aplicar, gestionar i seguir els controls periòdics dels processos amb els quals ha de garantir
el seu bon funcionament i els estàndards de qualitat, segons s'indica en l'apartat 10.

•

Definir i desenvolupar el procediment d'actuació en cas de contingència, mantenint disponible
un estoc mínim, prèviament acordat amb el CRG, de material net que eviti el desproveïment
dels usuaris.

•

Col·laborar amb el CRG per a la definició dels protocols de logística per a la recollida i
lliurament de material, definició de punts de recollida i lliurament.

Serà responsabilitat del CRG:
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•

Proveir l'equipament necessari per garantir l'eficàcia del servei, segons les dades confirmades
amb l'adjudicatari en referència al volum del servei.

•

Reposar el material de vidre que es deteriori per l'ús, segons els estocs necessaris definits
amb el contractista.

•

Facilitar els subministraments necessaris (aigua, vapor, energia elèctrica, etc.) pel correcte
funcionament dels equipaments.

7.3.

Procediment de neteja i EPI's

La neteja, de forma general ha de seguir el següent esquema:
•

Iniciar la neteja de la part més neta de la zona, deixar la més bruta per al final.

•

Fer la neteja sempre de dins cap a fora i de dalt a baix.

•

Utilitzar sempre el producte més adequat a la superfície a netejar.

El personal portarà sempre guants de cotó per protegir-se de la humitat i damunt guants de nitril o làtex
per evitar talls o contaminacions.
Els guants es canviaran per passar de l'àrea de rentat (material brut) a l'àrea de lliurament i/o esterilització
(material net). S'hauran d'utilitzar guants per no deixar traces en el material ja esterilitzat.
Respecte als EPI's a subministrar als treballadors veure l'apartat de Prevenció de Riscos Laborals en el
Plec Administratiu.

7.4.

Zones i materials especials

Hi ha zones d'especial atenció on el material serà específic, no podent traslladar material d'un laboratori a
un altre com és el cas de les sales de cultius cel·lulars on es passarà a recollir el material amb un carro
específic per a material de cultius i es processarà, netejarà, assecarà i esterilitzarà a la cuina de cultius del
CRG.

7.5.

Varis

El personal assignat al servei seguirà estrictament els protocols de treball i procediments auxiliars per al
correcte funcionament de les tasques associades als serveis descrits. L'empresa adjudicatària disposarà
dels procediments de treball escrits que seran supervisats pel CRG. Qualsevol canvi en els procediments
de treball que puguin afectar la qualitat o l'eficiència dels serveis prestats, així com qualsevol canvi en els
controls dels processos establerts o en la logística han de ser prèviament comunicats i autoritzats per
CRG.
Les persones que treballen en el servei han de posseir coneixements dels processos de sanitització i
esterilització, hauran de conèixer el material que es va a processar i el funcionament d'aparells complexos
i d'elevat cost (rentadores, autoclaus, estufes, etc.).
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Aquest personal serà responsable de verificar el correcte funcionament dels equips i dels processos,
retirant el material que s'hagi processat incorrectament i confirmant els cicles de rentat i esterilització. Així
mateix seran els responsables de realitzar els procediments de control, segons es descriu en l'apartat 10.
L'empresa adjudicatària s'encarregarà de proporcionar al personal del servei, la formació en el maneig
dels equips necessària per a l'exercici de la seva activitat i en els protocols de treball existents.
Tot el material utilitzat pel servei en les diferents tasques que tingui la consideració de reutilitzable (safates,
carros ,...), serà correctament netejat i desinfectat periòdicament, amb una freqüència mínima setmanal i
sempre que el seu estat així ho requereixi.
Les ofertes d'acord amb l'establert, podran proposar millores al protocol de neteja i desinfecció, incloent
els productes de neteja i desinfecció que s'utilitzaran (degudament etiquetats segons la normativa vigent),
amb especificacions, composició, característiques i compatibilitat amb els materials a netejar. Es valorarà
especialment les propostes encaminades a aconseguir un millor aprofitament dels recursos existents en
general i de la plantilla en particular.
El Centre podrà decidir introduir canvis en les tècniques i procediments de neteja i desinfecció, en els
productes emprats, les freqüències establertes i els mitjans mecànics utilitzats, a fi d'adaptar-los millor als
procediments que es puguin desenvolupar en els diferents laboratoris i àrees de treball.

8.

CONDICIONS TÈCNIQUES RELATIVES Al PERSONAL DE L'EMPRESA

CONTRACTADA
Els serveis de neteja i desinfecció objecte del present contracte hauran de realitzar-se tots els dies
laborables locals de dilluns a divendres amb una presència mínima segons els horaris que s'expressen a
continuació.
•

Persona 1: Dilluns a divendres de 8 a 16h durant 52 setmanes a l'any.

•

Persona 2: Dilluns a divendres de 9 a 17h durant 52 setmanes a l'any.

•

Persona 3: Dilluns a divendres de 8 a 12h durant 48 setmanes a l'any.

La facturació tindrà caràcter mensual i serà proporcional a la presència del personal en les instal·lacions
del CRG.
Aquest servei es pot ampliar segons necessitats del CRG arribant com a màxim a una presència de 3
persones en 7 h/diàries.
L'empresa contractada haurà de garantir l'adequada formació continuada del personal que presta els
serveis de neteja i desinfecció en tot moment, per assegurar la correcta realització de les tècniques i
procediments de neteja i desinfecció establerts i el correcte ús de qualsevol producte, material o màquina
que pugui implicar risc potencial per al personal.
També es formarà al personal en els riscos associats al seu perfil de treball pel compliment de la normativa
vigent en Prevenció de Riscos Laborals.
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8.1.

Continuïtat en la prestació de serveis.

L'empresa adjudicatària, haurà de garantir plenament la suplència automàtica i immediata del personal
contractat en els supòsits de vacances, baixes per malaltia, indisposicions, hores sindicals i qualsevol altre
motiu d'absència. L'adjudicatari cobrirà les absències que es produeixin, amb personal competent,
garantint en tot moment la disponibilitat permanent del servei ofert.

9.

EQUIPS I MATERIALS

Els equips i materials a utilitzar en el procés de neteja i esterilització a part dels equipaments de la
instal·lació seran els següents:
PRODUCTE
Test de vapor (Bowie Dick)
Paper tèrmic impressora autoclau
Cinta termoindicadora d'esterilitat
Paper d'alumini
Etanol 70%
Lleixiu
Rasqueta
Fregalls
Paper de mans
Sabó de mans
Netejador anticalcari
Bosses residus grup 1 negres grans
Bosses residus grup 1 negres petites
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Els equipaments del servei de EiPMC són:
Equipament Cuina General

Marca

Model

Autoclau

Matachana

S1000

Autoclau

Matachana

I500 1P

Cabina bioseguretat

Telstar

BH-100

Estufa

Memmert

EXCELLENT UFE 800

Estufa

Memmert

EXCELLENT UFE 700

Termodesinfectadora gran: 2 un

Miele

G7825

Termodesinfectadora petita

Miele

G7883

Equipament Cuina Cultius

Marca

Model

Autoclau 2 portes

Matachana

I500 2P

Estufa 2 portes

Matachana

490L-2

Termodesinfectadora petita

Miele

G7883

10. QUALITAT DEL SERVEI
Per la importància que tenen en l'objectiu final que es pretén (qualitat de la total del servei), els dos
paràmetres tindran la consideració de crítics quant a la qualitat del servei:
•

Incidències per mes: definit com el nombre d'incidències en el servei en un mes que inclourà
un petit estudi de les incidències com la seva resolució.

L'empresa adjudicatària serà responsable de tots els aspectes relatius al control i registre de l'efectivitat
dels processos d'esterilització de material sòlid i dels registres de material de vidre trencat en el Servei de
EiPMC.
Els controls que s'han d'aplicar com a mínim al procés d'esterilització són:
•

Control de Bowie & Dick: Una vegada per setmana segons procediment del servei.

L'empresa adjudicatària aportarà tots els materials necessaris per al control dels processos d'esterilització
(equips, fungible, etc.). Tots els controls realitzats hauran de quedar registrats i aquests registres han
d'estar a la disposició del CRG sempre que ho sol·liciti. Igualment, l'empresa adjudicatària inclourà dins
dels procediments de treball, les normes d'actuació en cas que els controls d'esterilització indiquin una
fallada en el cicle.
L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un sistema de gestió de les incidències i reclamacions tant
de les realitzades pel supervisor del servei com els usuaris. Aquelles incidències que el contractista prevegi
que poden afectar el normal funcionament o qualitat del servei seran reportades de forma immediata al
supervisor, que realitzarà un seguiment fins a la seva resolució.
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L'empresa adjudicatària enviarà en format informàtic al responsable del CRG amb caràcter mensual un
informe que reculli els resultats dels controls d'esterilització. Addicionalment també inclourà en el mateix
informe un resum amb les activitats realitzades, les demores sorgides, les incidències i el seu estat de
resolució, així com les accions addicionals preses per millorar el servei.
L'activitat realitzada per l'empresa adjudicatària, es controlarà mitjançant inspeccions periòdiques, amb la
finalitat d'assegurar que es compleixen les condicions de servei desitjades. El CRG podrà inspeccionar
l'execució del servei per part del personal quan ho consideri oportú, en tot el relacionat amb el seu treball,
assistència, permanència, eficàcia, uniformitat, prevenció de riscos laborals, etc. I també si s'utilitzen
correctament tots els materials i maquinària estipulada.
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