PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ,
POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE DOS
EQUIPAMIENTS
CRIOGENICS EN NITROGEN EN FASE
VAPOR D’ALTA EFICIÈNCIA: TANCS D’ACER INOXIDABLE
PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR D’INVESTIGACIONS
MÈDIQUES.
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1.

OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment de dos equipaments
criogènics d’alta eficiència: tancs d’acer inoxidable, especialment dissenyats per a
l’emmagatzematge de nitrogen en fase vapor de mostres biològiques pel servei de
criopreservació de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques.

2.

CONDICIONS GENERALS
Els equipaments, els sistemes d’emmagatzematge i el manteniment hauran de complir o
excedir les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes en el
present Plec prescripcions tècniques.
Els equipaments hauran de ser de nova implantació. En cap cas podran ser utilitzats (de
segona mà) o recondicionats (refurbished).
Les empreses hauran d'exposar les seves propostes de manera inequívoca, satisfent
plenament la totalitat dels requeriments establerts en el present plec i, sense perjudici de la
seva obligació de detallar el contingut de les seves ofertes en els aspectes sol·licitats, s'han
de comprometre a donar ple compliment a aquests requisits, fins i tot en aquells aspectes
que no estiguin explícitament expressats en les seves ofertes.
A fi de facilitar el procés d'avaluació i selecció, les propostes tècniques hauran d'expressar
el compliment de cadascuna de les característiques establertes com a mínimes en el
present plec i indicar clarament aquelles que superin els requeriments mínims, expressantles en les mateixes unitats utilitzades en el plec, amb indicació expressa de la norma de
referència per al mesurament.
Així mateix, s'ha de proporcionar la màxima descripció de l'oferta tècnica, mitjançant dades
tècniques, descriptives i funcionals, podent incorporar addicionalment, tota la informació que
el licitador consideri d'interès per permetre realitzar una completa valoració del contingut i
abast de la seva oferta.
En tot cas es donarà compliment amb MMD 93/42 / EEC, a la Directiva de Dispositius
Mèdics per a la UE de productes sanitaris.
S’acompanyarà amb l’oferta tècnica:

-

Certificat que garanteixi l’existència de peces de recanvi pel manteniment de l’equip durant deu
(10) anys.
Compromís de compliment de la normativa nacional o internacional que li sigui
d’aplicació.

3.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DE L’EQUIPAMENT

3.1.

Sistema d’emmagatzematge

Sistema emmagatzemament en fase vapor de N2 per tal de reduir la possibilitat de
contaminació creuada.
Equip amb emplenat automàtic (tant a ‘demanda’ en funció dels nivells definits), com
mitjançant programació (emplenat forçat o en periodicitat determinada)
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3.2.

Capacitat d’emmagatzematge de mostres

Capacitat d'emmagatzematge ≥39.000 criovials de 1,8-2ml
Incloure un graó o escaleta per acceder millor a les mostres i racks.

3.3.

Obertura del tanc:

Obertura de coll estret per mantenir una temperatura
proporcionar un baix consum de nitrogen líquid.
3.4.

-190 ° C tota l’alçada del tanc i

Dimensions

Alçada màxima del tanc ≤ 1,5 m
Diàmetre exterior ≤1,2 m
Alçada interna útil aproximadament 740 mm (per a racks d’alçada màxima de 718mm)

3.5.

Sistema d’inventari de mostres

Racks d’alumini amb capacitat de 13 caixes de 100 vials (1,8-2mL). Possibilitat de combinar
racks amb caixes de 100 vials i racks amb caixes de 25 vials (1,8-2mL) per tal d’optimitzar al
màxim la capacitat d’emmagatzematge.
Capacitats mínimes:
26 racks amb capacitat de 13 caixes de 100 vials (10x10) cadascun
16 racks amb capacitat de 13 caixes de 25 vials (5x5) cadascun
Alçada màxima dels racks de 718mm. Aportar un rack de mostra per comprovar la
possibilitat d’intercanvi de racks entre els tancs actuals en cas de situacions d’emergència o
tasques de manteniment, d’acord amb el punt 8 d’aquest PPT.
3.6.
•

Controlador
Capacitat d’emmagatzemar informació dels esdeveniments més rellevants amb data i
hora (esdeveniments rellevants descrits en la següent taula)

Alarma de Tª de nivell superior (alta)
Alarma de Tª de nivell superior (baixa)
Alarma de Tª de nivell inferior (alta)
Alarma de Tª de nivell inferior (baixa)
Alarma temps emplenat
Alarma de tapa oberta
Alarma de nivell alt
Alarma de nivell baix
Emplenat
Desactivació de l’emplenat
Fallida sistema alimentació
Funcionament amb bateria
Silenciat d’alarma
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•

Alarmes sonores / visuals i monitorització remota d'alarmes (descrites en la següent
taula)

Alarma Temperatura A alta
Alarma Temperatura B alta
Alarma Temperatura A baixa
Alarma Temperatura B baixa
Alarma d’ús de Líquid
Alarma de temps d’emplenat
Alarma de temps de derivació
Alarma calibratge de Temperatura A ( La Temperatura A dóna lectura inferior a cero absolut.
Alarma calibratge de Temperatura B ( La Temperatura B dóna lectura inferior a cero absolut.
Alarma Bateria baixa.
Alarma de fallida d’alimentació
Alarma tapa oberta
Alarma Pèrdua de Comunicació
Alarmes de Vàlvula embussada
•

Ajustaments fàcilment realitzables directament des del controlador (nivells d’emplenat,
alarmes...).
Seguretat mitjançant contrasenya: possibilitat de diferents nivells de seguretat i
contrasenyes per a diferents usuaris. Possibilitat de disposar de la traçabilitat del que han
fet els diferents usuaris.
Capacitat d'ompliment automàtic amb opcions d'ompliment simultani i seqüencial.

•
•
4.

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ

4.1.

Documentació

En la documentació de l'oferta tècnica s'ha d'esmentar explícitament el compliment de les
condicions que s’indiquen a continuació:
Juntament amb l'equip, s'haurà de lliurar de forma obligatòria, el següent:
-

Manuals d'ús en format digital (en català i/o castellà)
Manuals tècnics en format digital incloent-hi el manual de proves de control de qualitat
recomanades pel fabricant (en català i/o castellà)

Serà condició indispensable per procedir a la recepció dels subministraments, el lliurament de
la documentació tècnica requerida en el present plec i/o compromesa en l'oferta.
4.2.

Formació

L'adjudicatari impartirà una formació mínima a usuaris habituals separada per perfils d'usuari o
tècnic de manteniment per a l'ús eficaç, eficient i segur dels equips.
Aquesta formació es donarà en dues parts, una en el moment de la posada en marxa de l'equip
i l'altra després d'unes setmanes de funcionament per tal de poder treballar en base a una certa
experiència amb el mateix.
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5.

VALIDACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ I OPERATIVA (IQOQ)

S’haurà de presentar proposta econòmica segons Annex 2 del PCAP, respecte la validació
operativa de l’equip en el lloc on es dugui a terme la seva instal·lació. El propòsit d’aquesta
validació és qualificar la instal·lació i el funcionament del contenidor de Nitrogen gas per tal
d’assegurar que l’equipament treballa de forma correcta. Es realitzarà sobre els diferents punts:
• Ubicació/ Instal·lació,
• Subministrament N2L,
• Subministrament corrent elèctric,
• Connexió al subministrament N2L,
• Revisió funcionament de l’equip subministrat amb la comprovació del correcte
funcionament (alarmes, panells, calibratges sensors...)
6.

MANTENIMENT PREVENTIU

Per a la interpretació exacta de les relacions contractuals establertes mitjançant el present Plec
de prescripcions tècniques i el contracte (i altres documents complementaris), les següents
paraules i expressions tindran el significat que s’indica a continuació:
Manteniment preventiu: és el conjunt de les operacions sistemàtiques realitzades en els equips
per mantenir-los en les millors condicions de treball a fi que no produeixin interrupcions d’ús,
alteracions en la seva funció o pertorbacions en els seus paràmetres de funcionament i/o
resultats, motivades per embussos, obstruccions de conduccions, acumulació de pols en els
conjunts òptics, de fred o altres parts, etc., a fi de prolongar la seva vida útil i mantenir el seu
rendiment a nivells similars al de disseny.
Aquest manteniment es durà a terme per un servei tècnic acreditat pel fabricant mitjançant
certificat emès per aquest. Aquest servei tècnic disposarà de com a mínim un tècnic amb una
experiència mínima d’ 1 any en manteniments similars. Formarà part de la plantilla de l’empresa
adjudicatària i per tant haurà d’incloure en l’oferta tècnica, un informe amb les dades dels
tècnics que posarà a disposició del servei objecte del contracte, detallant la categoria
professional i els anys d’experiència en el manteniment d’equipaments iguals o similars a
l’equipament licitat (d’un màxim de dos pàgines a doble cara).
En el cas que l’empresa licitadora no disposi de servei tècnic propi i aquest hagi de ser
subcontractat, haurà de complir igualment el requeriments anteriorment esmentats.
Manteniment preventiu amb peces
El pressupost haurà d’incloure un manteniment preventiu anual de l’equip durant 3 anys i
s’especificarà clarament que estarà inclòs, com a mínim, el desplaçament, mà d’obra, tests,
substitució de peces vinculades al manteniment preventiu, etc.
La data d’aquesta revisió anual serà prèviament acordada amb el centre i començarà a la
finalització de la garantia del fabricant que serà d’1 any.
Aquesta primera revisió es durà a terme durant el primer mes de l’inici del servei.
El manteniment inclourà, com a mínim, els següents punts:
•
•
•
•

Comprovació visual del controlador de nivell.
Comprovació de l'automatisme d’emplenat.
Comprovació del funcionament del controlador de nivell (sistema manual i en
automàtic).
Modificació de paràmetres si així fos necessari per a les proves de nivell
corresponents.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Comprovació nivell d'emplenat del contenidor, segons indicacions del client.
Mesura real del líquid a l'interior, i comparació amb mesures del display, (ajustaments
en cas de necessitat).
Comprovació i / o substitucions d'electrovàlvula d'ompliment de LIN.
Sortida de mesurament.
Comprovació de les alarmes tant nivell, com temperatures.
Comprovació i / o substitucions de vàlvula bypass.
Comprovació de la temperatura d’actuació i temps necessaris .
Mesura de senyal de bypass en tensió.
Comprovació de la vàlvula de seguretat.
Pressió de treball del tancament en línia.
Verificació i en cas necessari calibratge dels sensors de temperatura.
Verificació i en cas necessari calibratge dels sensors de nivell.
Comprovació del recipient de conservació.

MANTENIMENT CORRECTIU

L’adjudicatari haurà de disposar de com a mínim dos tècnics especialitats en plantilla, amb
capacitat per a realitzar operacions de manteniment correctiu (reparació d'avaries), i
garantir la seva assistència en un termini màxim de 48 hores, a les instal·lacions de la
Fundació IMIM per a la reparació, en cas d’avaria, de l’equipament tant en la part mecànica,
elèctrica i / o electrònica i assegurar en tot moment Ilur fiabilitat pel seu correcte
funcionament.
Pel compliment d’aquest requisit mínim, s’haurà d’adjuntar amb l’oferta un informe en el que
es descrigui el personal disponible, amb la seva categoria professional, els anys
d’experiència i l’àmbit geogràfic d’actuació destinada a cada tècnic (d’un màxim de dos
pàgines a doble cara).
En el cas que l’empresa licitadora no disposi de servei tècnic propi i aquest hagi de ser
subcontractat, haurà de complir igualment el requeriments anteriorment esmentats.
8.

VISITA OBLIGATÒRIA

L’espai on s'ha d'instal·lar l'equip és una sala compartida amb la resta d’institucions del
PRBB. Les dimensions de la zona d’instal·lació són limitades, per tant és obligatori la visita
del licitador perquè verifiqui mitjançant un estudi que l'equip proposat pot situar-se en la
sala.
En qualsevol cas el licitador comprovarà que l’equip ofert s’adapta a les instal·lacions
disponibles a la sala de criogènia del PRBB.
En aquesta visita el licitador haurà aportar un rack de mostra per comprovar la possibilitat
d’intercanvi de racks entre els tancs actuals en cas de situacions d’emergència o tasques de
manteniment tal i com es descriu en l’apartat 3.5 d’aquest plec de prescripcions tècniques.
Al final de la visita es lliurarà el certificat d’assistència que s’haurà d’incloure,
obligatòriament, a l’oferta presentada, dins del sobre núm. 1
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9.

CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ

En l'oferta s'inclourà el desmuntatge i la retirada de l'equip actualment instal·lat a la sala.
S'entén que els equips i instal·lacions descrits en el present plec i en les ofertes, es
subministren i s'executaran amb tots els seus components funcionals, i accessoris, així com
tots els elements d'interconnexió i sistemes d'ancoratge o fixació necessaris en condicions
de perfecte funcionament i realitzades les tasques auxiliars de retirada d'elements
d'embalatge o qualsevol altre material sobrant que es produeixi en el muntatge dels equips.
Serà responsabilitat de l’empresa subministradora, a l'hora de la instal·lació dels equips i
sistemes, la inclusió de qualsevol subministrament, treball o servei no previst, que resulti
necessari per a la finalització dels subministraments, muntatges i instal·lacions objecte del
contracte, en les esmentades condicions de perfecte funcionament i validesa per a
l'autorització d'ús.

10.

GARANTIA
La garantia mínima de l’equipament serà d’un any per al propi equipament i la integritat del
sistema de buit del contenidor. Aquesta garantia consistirà en una garantia total que inclourà
reparacions, peces de recanvi així com els desplaçaments i la mà d’obra.
Aquesta garantia començarà en el moment de la instal·lació de l’equipament, a la signatura
de l’acta de recepció.

Dra. Montserrat Torà Barnadas
Directora dels Serveis Cientifico-Tècnics
Fundació IMIM

Barcelona, 11 de juny de 2019

-6-

