PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT ARMONITZAT PER LA LICITACIÓ DE
L’EQUIPAMENT DEL BLOC OBSTÈTRIC I QUIRÚRGIC DE L’ESPITAU DE LA VAL
D’ARAN.
_____________________________________________________________________

EXPEDIENT 2021SABSSUB02

1.- Objecte
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques que regirà el subministrament de
l’equipament del Bloc Obstètric i Quirúrgic de L’Espitau de la Val d’Aran
Veure ANNEX I 2021SABSSUB02 Taula Equips

És la descripció de les característiques tècniques i funcionals requerides dels equips i
les condicions del seu subministrament per l ’Espitau de la Val d’Aran.
Les empreses podran licitar sempre i quan no s’excedeixi el preu màxim.

2.- Documentació tècnica a presentar per les empreses
licitadores.
▪

Les característiques tècniques mínimes requerides del material objecte de la
licitació són les exposades a:

Descripció

Mobiliari General i Oficines

Mobiliari Assistencial General
Carros i Armaris Assistencials

Utillatge i Complements

Esterilitzador
Transfer
Bressol Tèrmic
Ecògraf Anestesia
Monitor Cerebral
Bomba xeringa TCI
Escalfador Fluids
Frigorífic 140 L. Control Temperatures
Plataformes Electrocirurgia
Taula Quirúrgica
Columnes Làmpades i Integració
Estació Anestesia i Monitor

LOT
01.1
01.2
01.3
01.4
02.1
02.2
02.3
03.1
04.1
04.2
04.3
04.4
04.5
05.1
05.2
06.1
06.2
06.3
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
09.1
10
10.1

ANNEX.- A LOT CRiTERIS
ANNEX A LOT 01.1 O1 S1
ANNEX A LOT 01.2 O1 S1
ANNEX A LOT 01.3 O1 S1
ANNEX A LOT 01.4 O1 S1
ANNEX A LOT 02.1 O1 S1
ANNEX A LOT 02.2 O1 S1
ANNEX A LOT 02.3 O1 S1
ANNEX A LOT 03.1 O1 S1
ANNEX A LOT 04.1 O1 S1
ANNEX A LOT 04.2 O1 S1
ANNEX A LOT 04.3 O1 S1
ANNEX A LOT 04.4 O1 S1
ANNEX A LOT 04.5 O1 S1
ANNEX A LOT 05.1 O2 S2
ANNEX A LOT 05.2 O2 S2
ANNEX A LOT 06.1 O2 S2
ANNEX A LOT 06.2 O2 S2
ANNEX A LOT 06.3 O2 S2
ANNEX A LOT 07.1 O2 S2
ANNEX A LOT 07.2 O2 S2
ANNEX A LOT 07.3 O2 S2
ANNEX A LOT 07.4 O2 S2
ANNEX A LOT 08.1 O3 ST
ANNEX A LOT 09.1 O3 SC Si SL SLI
ANNEX AiC LOT 10.1 OT1

Per cada lot existeix un arxiu excel i en cada arxiu hi ha una fulla per cada
equipament que l’empresa licitadora estigui interessada en licitar (en el cas de
que en un lot hi hagi més d’un producte).
▪

Aquestes característiques són d’obligat acompliment. A tal efecte els licitadors
per cada equip licitat hauran d’especificar obligatòriament les dades tècniques
sol·licitades a l’Annex indicant la pàgina i el document on es recull la dada
demanada i l’adjuntaran dins del sobre de l’oferta tècnica en format PDF i
EXCEL (nomes cal omplir les celes de color blau), a més d’acreditar-les
documentalment. L’incompliment o acreditació insuficient d’algun dels requisits
d’obligat acompliment comportarà l’exclusió.

▪

Les especificacions tècniques amb catàleg dels productes, fitxes tècniques dels
mateixos que acreditin com a mínim les característiques tècniques requerides en
aquest Plec i d’obligat acompliment i amb els certificats corresponents que
acreditin el compliment de la legislació vigent que els sigui aplicada.

▪

L’acreditació de la documentació tècnica s’ha de presentar únicament en català
o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:
✓ Fitxa descriptiva de les característiques tècniques i referència
✓ Foto/Dibuix del producte
✓ Certificats de les normatives requerides

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de
l’Annex.-A tècnic corresponent, es donarà prioritat a la informació aportada a la
documentació tècnica.
La no explicitació dels valors d’aquests paràmetres ni l’aportació d’acreditació
documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i
conseqüentment l’exclusió automàtica del licitador.

3.- Abast del subministrament
S’entendrà inclòs sota el preu ofert per al subministrament sense sobre cost per a
L’Espitau de la Val d’Aran el transport i muntatge, així com qualsevol altra despesa
associada al subministrament.

4.- Termini de lliurament
Sobre el termini inicial màxim de 60 dies naturals, es valorarà amb la màxima puntuació
de 3 punts l'oferta que ofereix menys termini de lliurament i muntatge i per comparació
una puntuació inversament proporcional a la resta d'ofertes presentades. Obtenint cero
punts als terminis superiors a 30 dies naturals i en cap cas s'acceptaran terminis
superiors a 60 dies naturals.

5.- CONDICIONS DE TRANSPORT I LLIURAMENT DE L’EQUIP
El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa
subministradora.
El licitador haurà d’aportar en el moment del lliurament:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Manual d’usuari en català o castellà, en format paper i informàtic.
Manual tècnic, en format paper i informàtic.
Protocol de manteniment preventiu (sí s’escau).
Formació al personal de l’hospital per l’ús de l’equip (sí s’escau).
Formació al personal de l’hospital pel manteniment del equip (sí s’escau). Caldrà
acreditar la formació realitzada al personal dels centres per al manteniment de
l’equip. S’haurà de lliurar certificat Despeses a càrrec de l’empresa subministradora.
Certificació del marcatge CE.
Certificació de compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Certificació de les proves d’acceptació. Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons
CEI 601 (sí s’escau).
Lliurament d’una còpia dels softwares instal·lats als equips (sí s’escau).

Serà d’obligat compliment per a les empreses adjudicatàries el lliurament dels manuals
dels equips, en suport informàtic i paper, segons s’especifica:

5.1 Característiques dels manuals
•

Manual d’ús: Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà d’una descripció
del funcionament i manipulació de l’equip destinat a l’usuari.

•

Manual Tècnic: Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà de les següents
parts:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Descripció de l’equip
Descripció de la programació
Descripció de funcionament
Esquemes elèctrics i electrònics
Plànols mecànics si procedeix
Codis d’error
Manteniment de l’equip

5.2 Embalatge, transport i muntatge
•
•
•

El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa
subministradora.
Abans del lliurament de l’aparell, es comunicarà al Departament de Manteniment
la data prevista d’arribada d’aquest al Centre, quedant d’acord en el dia i hora.
Els proveïdors han d’embalar convenientment els seus productes per tal que
aquests arribin en les millors condicions. L’equipament ha d’estar degudament
embalat i protegit per no patir cap cop ni trencadissa durant el transport. No es
donarà el vist i plau de la recepció fins que els equips no estiguin degudament

•
•
•
•
•
•

muntats i en funcionament, feina a càrrec de l’adjudicatari, així com la formació
al personal.
Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a
càrrec dels proveïdors.
El muntatge dels productes que viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors,
així com la seva instal·lació i posada en marxa.
Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l’aparell i deixar les
instal·lacions en condicions de ple funcionament.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels
embalatges i del seu reciclatge segons les normatives vigents.
Es realitzarà una acta de posada en servei signada per ambdues parts deixant
constància de la data efectiva.
En cas de que el lliurament i posada en servei es realitzi sense la recepció per
part del Departament de Manteniment o el departament que es designi, aquest
no es considerarà realitzat als efectes de complir amb el termini d’entrega i
posada en servei estipulat al contracte.

6.- Condicions especifiques de l’execució del contracte:
Garantia, conservació i manteniment.
Un cop efectuada l’adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els
requeriments que es detallen a continuació.
Els equips lliurats seran nous, no admetent equips de segona mà o reacondicionats i
disposaran de tots els accessoris necessaris per la seva correcta utilització, es lliuraran
en perfectes condicions d’ús per a la fi a que es destina.
El proveïdor adjudicatari garantirà l’equipament ofert contra qualsevol defecte en els
materials i en el funcionament del conjunt (materials i mà d’obra a càrrec del proveïdor)
durant un període de garantia mínim de 2 anys. Dins d’aquest termini els equips objecte
de contracte hauran de ser conservades i mantingudes a costa de l'adjudicatari, incloent
la reparació i/o substitució dels elements que puguin deixar de funcionar o que presentin
una disminució del rendiment inicial, pel que estarà obligat a realitzar quants
subministraments i treballs siguin precisos amb els mitjans òptims (mà d'obra, materials
i maquinària) en el cas de no solucionar els defectes existents es procedirà a la
substitució de l’equipament per un de nou. Es valorarà amb la màxima puntuació (3
punts) l'oferta que ofereix un major termini de garantia contra defectes de fabricació i
per comparació una puntuació directament proporcional a la resta d'ofertes presentades.
Respecte al període de garantia obligatori de 2 anys les ofertes tècniques han de detallar
específicament:
•
•
•
•
•

Localització i estructura del Servei Tècnic més proper i descripció del mateix.
Especificar recanvis bàsics.
Ubicació més propera de l’estoc de recanvis complert i de material fungible
Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir
Préstec d’un altre equipament en cas d’avaria.

7.- Mostres, Demostracions i Visites prèvies a les instal·lacions
És obligatori aportar mostres de tots els equips ofertats que s’indica en la taula adjunta.
ANNEX II 2021SABSSUB02 Mostres Les mostres s’hauran d’aportar dins el termini de
presentació d’ofertes i s’haurà incloure en el sobre A el justificant de la seva recepció
emès per l’entitat contractant.
El fet de no presentar mostres, serà causa d’exclusió.
Les mostres s’hauran de presentar per a cadascun dels productes ofertats i
expressament sol·licitats i hauran d’estar identificats individualment com a MOSTRA
amb una etiqueta on es facilitin les següents dades:

Proveïdor:
Expedient:
Núm. LOT:
Codi Espitau Val d’Aran:
Referència proveïdor:
Descripció producte:

Les mostres es lliuraran:
Espitau de la Val d’Aran
Carrer Espitau, 5
25530, Vielha e Mijaran
Contacte: Jordi Delaurens
Telèfon: 973 64 00 04
jordid@aransalut.com

Indispensable trucar per concertar hora de lliurament de 8:00 a 14:00 h.
L’Espitau de la Val d’Aran pot sol·licitar durant la fase de valoració demostracions amb
sessió informativa sobre el funcionament de les mostres aportades a la fase inicial, en el
cas que el servei ho consideri oportú.
Aquesta sol·licitud es farà sempre sota petició del Cap de logística de l’Espitau de la Val
d’Aran mitjançant un correu electrònic enviat a l’ atenció de la persona representant i
amb preavís d’uns 5 dies hàbils, en el qual s’indicaran dia, hora i lloc de la sessió.
El fet de no presentar-se a la demostració del material presentat, una vegada feta la
petició des del departament de logística en quantitat, temps i forma, serà causa
d’exclusió, sense cap més requeriment. Així mateix, podrà ser causa d’exclusió que les
mostres presentades no corresponguin amb la documentació i fitxa tècnica del producte.
Per poder licitar els lots 05.1, 05.2 i 09.1 s’haurà de concertar una visita prèvia durant el
període de presentació d’ofertes a les instal·lacions del centre per poder dimensionar i
valorar la oferta el més acuradament. La data, lloc, i hora de la visita es detalla a l’edicte.

8.- Compliment de la normativa vigent
El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest
material i ho haurà de justificar mitjançant els certificats oportuns expedits per
organismes oficials.
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.

9.- Seguretat i salut
L’adjudicatari serà responsable de l’adopció de les mesures de seguretat i salut amb
l’objecte d’evitar accidents i perjudicis de tot ordre, obligant-se a complir la legislació i
normativa vigent en matèria de seguretat i salut. En l’execució es tindrà en compte:
•
•
•
•
•

Riscos professionals
Condicions del mitjans de protecció personal i col·lectiva
Equips de protecció personal i equips de protecció col·lectiva
Servei de prevenció
Instal·lacions mèdiques.

10.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració de les ofertes presentades són els detallats en els:

l’Annex.-B Criteris Subjectius
Els criteris subjectius són comuns, és a dir, exactament els mateixos per tots els equips
del mateix lot.
• Es donen 2 possibilitats de criteris subjectius comuns:
o
o

S1: del lot 01.1 al lot 04.05
S2: del lot 05.1 al lot 07.04

• Els lots 08.1 fins el 09.1. Els criteris son subjectius per cada producte o família de
productes:
o ANNEX B ST La Taula Quirúrgica té el mateix criteri de valoració
o ANNEX B SC les columnes de cirurgia tenen els mateixos criteri de
valoració).
o ANNEX B Si La integració té el mateix criteri de valoració
o ANNEX B SL Les Làmpades quirúrgiques tenen el mateix criteri de
valoració
o ANNEX B SLi La Làmpada quirúrgica doble amb càmera té el mateix
criteri de valoració
• El lot 10.1 no té criteris subjectius
La següent taula mostra els tipus de criteris subjectius per cada lot:

LOT
01.1
01.2
01.3
01.4
02.1
02.2
02.3
03.1
04.1
04.2
04.3
04.4
04.5
05.1
05.2
06.1
06.2
06.3
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
09.1

ANNEX.- B LOT
ANNEX B LOT 01.1 O1 S1
ANNEX B LOT 01.2 O1 S1
ANNEX B LOT 01.3 O1 S1
ANNEX B LOT 01.4 O1 S1
ANNEX B LOT 02.1 O1 S1
ANNEX B LOT 02.2 O1 S1
ANNEX B LOT 02.3 O1 S1
ANNEX B LOT 03.1 O1 S1
ANNEX B LOT 04.1 O1 S1
ANNEX B LOT 04.2 O1 S1
ANNEX B LOT 04.3 O1 S1
ANNEX B LOT 04.4 O1 S1
ANNEX B LOT 04.5 O1 S1
ANNEX B LOT 05.1 O2 S2
ANNEX B LOT 05.2 O2 S2
ANNEX B LOT 06.1 O2 S2
ANNEX B LOT 06.2 O2 S2
ANNEX B LOT 06.3 O2 S2
ANNEX B LOT 07.1 O2 S2
ANNEX B LOT 07.2 O2 S2
ANNEX B LOT 07.3 O2 S2
ANNEX B LOT 07.4 O2 S2
ANNEX B LOT 08.1 O3 ST
ANNEX B LOT 09.1 O3 SC
ANNEX B LOT 09.1 O3 Si
ANNEX B LOT 09.1 O3 SL
ANNEX B LOT 09.1 O3 SLI

10.1

A tal efecte, a més d’acreditar-les documentalment, els licitadors per cada equip licitat
hauran de presentar la informació especificant obligatòriament les dades tècniques
subjectives a valorar a l’Annex B corresponent, indicant la pàgina i el document on es
recull la dada demanada i l’adjuntaran dins del sobre B en format PDF i EXCEL (nomes
cal omplir les celes de color blau). Un cop omplerta la informació (celes de color blau)
s’haurà de presentar per cada equip licitat l’arxiu EXCEL i PDF. Els noms d’aquests
arxiu han d’estar composts de la següent manera: han d’estar format per el nom arxiu
criteri subjectiu (2 columna de la taula anterior) + la descripció de l’equip.
ANNEX B LOT 01.2 O1 S1 Descripció equip
Per exemple si un licitador vol ofertar el Buc de tres calaixos amb rodes del LOT 01.2
haurà de presentar 2 arxius, 1 en format EXCEL i 1 format PDF, la informació requerida
per cada LOT amb el següent nom d’arxiu
ANNEX B LOT 01.2 O1 S1 Buc de tres calaixos amb rodes
S’haurà de presentar per cada equip presentat i L’incompliment o acreditació
insuficient d’algun dels requisits comportarà l’exclusió.

l’Annex.-C Criteris Objectius
Els criteris objectius són comuns, és a dir, exactament els mateixos per tots l’equipament
del mateix lot.
Es donen 4 possibilitats de criteris:

•
•
•
•

O1:
O2:
O3:
OT1:

del lot 01.1 al lot 04.5 els mateixos criteris objectius comuns
del lot 05.1 al lot 07.04 els mateixos criteris objectius comuns
del lot 08.1 al lot 09.1
del lot 10.1

La següent taula mostra els tipus de criteris objectius per cada lot
ANNEX.- C LOT
ANNEX C LOT 01.1 O1 S1
ANNEX C LOT 01.2 O1 S1
ANNEX C LOT 01.3 O1 S1
ANNEX C LOT 01.4 O1 S1
ANNEX C LOT 02.1 O1 S1
ANNEX C LOT 02.2 O1 S1
ANNEX C LOT 02.3 O1 S1
ANNEX C LOT 03.1 O1 S1
ANNEX C LOT 04.1 O1 S1
ANNEX C LOT 04.2 O1 S1
ANNEX C LOT 04.3 O1 S1
ANNEX C LOT 04.4 O1 S1
ANNEX C LOT 04.5 O1 S1
ANNEX C LOT 05.1 O2 S2
ANNEX C LOT 05.2 O2 S2
ANNEX C LOT 06.1 O2 S2
ANNEX C LOT 06.2 O2 S2
ANNEX C LOT 06.3 O2 S2
ANNEX C LOT 07.1 O2 S2
ANNEX C LOT 07.2 O2 S2
ANNEX C LOT 07.3 O2 S2
ANNEX C LOT 07.4 O2 S2
ANNEX C LOT 08.1 O3 ST
ANNEX C LOT 09.1 O3 SC
ANNEX C LOT 09.1 O3 Si
ANNEX C LOT 09.1 O3 SL
ANNEX C LOT 09.1 O3 SLI

A tal efecte, a més d’acreditar-les documentalment, els licitadors per cada equip licitat
hauran de presentar la informació especificant obligatòriament les dades tècniques
subjectives a valorar a l’Annex C corresponent, indicant la pàgina i el document on es
recull la dada demanada i l’adjuntaran dins del sobre C en format PDF i EXCEL (nomes
cal omplir les celes de color blau). Un cop omplerta la informació (celes de color blau)
s’haurà de presentar per cada equip licitat l’arxiu EXCEL i PDF. Els noms d’aquests
arxiu han d’estar composts de la següent manera: han d’estar format per el nom arxiu
criteri objectiu ( de la taula anterior) + la descripció de l’equip.
ANNEX C LOT 01.2 O1 S1 Descripció equip
Per exemple si un licitador vol ofertar el Buc de tres calaixos amb rodes del LOT 01.2
haurà de presentar 2 arxius, 1 en format EXCEL i 1 format PDF, la informació requerida
per cada LOT amb el següent nom d’arxiu
ANNEX C LOT 01.2 O1 S1 Buc de tres calaixos amb rodes
S’haurà de presentar per cada equip presentat i L’incompliment o acreditació
insuficient d’algun dels requisits comportarà l’exclusió.

