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Objecte de la licitació
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és la descripció de les
característiques tècniques i funcionals de malles per a la incontinència urinària
femenina i la correcció de prolapses, i les condicions del seu subministrament a
l'Hospital General de l'Hospitalet i l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
(Hospital Transversal) del Consorci Sanitari Integral.

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5

Malla suburetral per a la incontinència femenina
Malla transobturadora per a la incontinència femenina
Malla per la correcció del prolapse anterior
Malla per la correcció del prolapse posterior
Malla per la correcció del prolapse sever

Qt.anual aproximada
20
37
10
10
10

Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del
CSI. Aquestes possibles sol·licituds s’inclouen dins del marc d’aquest contracte i, per
tant, seran d’obligat acompliment per a l’adjudicatari.
Les característiques tècniques de cada material objecte de la licitació, son les
exposades a l’Annex tècnic i són d’obligat acompliment.
Els licitadors ompliran l’Annex tècnic, i l’adjuntaran dins de la oferta tècnica ( en
format PDF i EXCEL ), juntament amb les corresponents fitxes tècniques descriptives
de les característiques de cada producte, catàlegs amb foto i certificats necessaris que
acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa vigent i el marcat
CE.
En el cas que hi hagi incongruències entre la fitxa tècnica i la descripció de les
característiques tècniques a l’annex tècnic, tindrà prioritat la fitxa tècnica.
Si durant la vigència del contracte, s’innovessin o milloressin les característiques
sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu
adjudicat, sempre que comportin un interès d’ús o servei, les quals seran valorades pel
comitè tècnic designat.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Gestió del dipòsit
Aspectes generals
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El subministrament de l’objecte de la present licitació es realitzarà mitjançant la
constitució d’un dipòsit.
El CSI preveu la constitució d’un dipòsit inicial a L’Hospital General de l’Hospitalet.
L’adjudicatari s’haurà de comprometre a la constitució del dipòsit en les quantitats que
es detallen en aquest plec.

CODI
MATERIAL

UNITATS EN
DIPÒSIT

20199

5

20198

5

LOT 3 Malla per la correcció del prolapse anterior

31208

3

LOT 4 Malla per la correcció del prolapse
posterior

20197

3

LOT 5 Malla per la correcció del prolapse sever

49034

3

LOT
LOT 1 Malla suburetral per a la incontinència
femenina
LOT 2 Malla transobturadora per a la
incontinència femenina

La gestió d’aquest dipòsit s’haurà de realitzar d’acord amb les indicacions del CSI.
Aquesta previsió mínima es realitza en base a les intervencions programades
actualment. Aquesta previsió pot experimentar modificacions puntuals, depenent de
les programacions quirúrgiques establertes pel CSI. Si excepcionalment, com a
conseqüència d’un augment d’activitat quirúrgica es requerís material addicional a
l’establert al dipòsit, el proveïdor es compromet a aportar el material necessari, prèvia
comunicació del CSI amb la suficient antelació.
Lliurament i manteniment de les condicions del dipòsit
El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Els proveïdors han d’embalar convenientment els seus productes per tal que aquests
arribin en les millors condicions.
Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels
proveïdors.
Els béns objecte d’aquest contracte s’hauran de lliurar en el lloc que s’indiqui a les
comandes (directament a quiròfan central de cadascun dels centres del CSI).
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Per cada intervenció realitzada es generaran dos documents, un de facturació i un de
reposició del mateix material que implementarà de nou el dipòsit inicial.
Cada lliurament del material anirà acompanyat del corresponent albarà original i còpia.
Encara que siguin lliuraments parcials d’una comanda. L’original serà pel centre
logístic destinatari . Al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell “CONFORME
SALVO EXAMEN”.
Per als productes estèrils, en tots els productes haurà d’aparèixer a l’envàs la data de
caducitat, número de lot, procediment d’esterilització, referència, simbologia adequada,
quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas
s’haurà d’indicar aquesta característica.
És responsabilitat de l’adjudicatari mantenir les caducitats mínimes dels materials en
dipòsit. Si el producte caduca en seu del CSI per haver-se lliurat amb una caducitat
inferior a 1 any, l’adjudicatari l’haurà de substituir i fer-se’n càrrec de les despeses
ocasionades.
Serà obligatori fer almenys 2 revisions anuals d’aquest dipòsits per part de
l’adjudicatari.
El lliurament de cadascun del béns en dipòsit s’haurà de realitzar per unitats
individuals (d’un en un). No s’acceptaran lliuraments de quantitats diferents a les
indicades a les comandes de reposició del dipòsit.
Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers el Consorci Sanitari
Integral, es preveu la posada en marxa d’indicadors d’avaluació de la gestió dels
proveïdors. Es consensuaran objectius i es revisarà la consecució dels mateixos. Els
proveïdors que no arribin als objectius, hauran de presentar les accions correctores
per redreçar la situació.
Terminis de reposició del dipòsit
El termini màxim de reposició haurà de ser 24 hores després de rebre la comanda de
reposició.

Previsions de consums
D’acord amb la naturalesa d’aquesta contractació, les necessitats que s’especifiquen
en el plec de prescripcions tècniques són estimatives. Aquesta estimació està
realitzada sobre un únic exercici natural. Les quantitats indicades estaran subjectes a
variacions segons les necessitats dels Centres del Consorci Sanitari Integral, en funció
de la contractació anual de serveis assistencials del Servei Català de la Salut. Per tant,
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les quantitats indicades podran variar en funció d’aquesta contractació de serveis,
sense que afecti a les condicions econòmiques del contracte ni es puguin reclamar
indemnitzacions per part de l’adjudicatari.
L’ empresa adjudicatària haurà de subministrar d’acord amb les programacions que
estableixi el centre sanitari.

Garantia de subministrament
L’empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència
del contracte d’acord amb les quantitats que s’estableixen en funció del consum dels
centres.
Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s’indiquen el
present plec.
En el cas d’impossibilitat de subministrament, o trencament d’estocs
a) L’empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho al departament de
Compres amb una antelació de 72 hores.
b) Facilitarà una alternativa pròpia amb l’antelació suficient per tal de
comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres
destinataris.
c) En el supòsit de que no hi hagués alternativa al mercat espanyol, l’empresa
adjudicatària es compromet a fer les gestions necessàries a altres mercats
per garantir el subministrament pactat.
d) En el supòsit que l’alternativa presentada no sigui equivalent al producte
adjudicat inicialment, o que no s’hagi presentat cap alternativa el
departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir
el proveïment als centres destinataris.
e) L’ empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament la despesa
ocasionada per la compra del material alternatiu a altres empreses.
Mostres
No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la
presentació de l’oferta.
Es demanarà a tots els licitadors a la fase d’avaluacions de les propostes i abans de
fer l’apertura pública del sobre C una demostració del material presentat,, sota
petició del departament de logística, el qual indicarà el dia, hora i lloc de la
corresponent presentació del material ofert.
La NO demostració del material presentat una vegada feta la petició des de el
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departament de logística serà causa d’exclusió, sense cap més requeriment.
Totes les despeses que es puguin produir per a la demostració aniran a càrrec del
licitador.

Compliment de la normativa vigent
El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a
aquest material.
En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del
contracte, l’empresa adjudicatària restarà obligada a l’adequació dels béns adjudicats
a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.
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