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OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament d’un sistema d’electromiografia.
REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT
Les característiques tècniques de l’equipament objecte de la licitació són les exposades a
l’Annex tècnic i són d’obligat acompliment. A tal efecte els licitadors ompliran l’Annex
tècnic i l’adjuntaran dins del sobre de la oferta tècnica en format pdf i excel, a més
d’acreditar-les documentalment en una memòria tècnica.
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:


Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l’Annex
tècnic es validarà l’acompliment de les característiques tècniques a través de la
demostració
L’Annex criteris subjectius s’haurà d’adjuntar dins del sobre de la oferta tècnica, en
format PDF i EXCEL. S’haurà d’acreditar documentalment a la memòria tècnica
GARANTIA
El període de garantia obligatori serà de 2 anys.
NORMATIVA
Els licitadors hauran d’estar al corrent de l’acompliment de la normativa vigent a la que
estigui subjecte l’equipament ofert.
TERMINI DE LLIURAMENT
El termini de lliurament de l’equip adjudicat no serà superior als 30 dies a partir de la data
de formalització del contracte
REQUISITS AL LLIURAMENT DELS EQUIPS


2 Manuals d’usuari en català i/o castellà.
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1 Manual tècnic en català i/o castellà amb protocols detallats de manteniment
preventiu.
Fotocòpia del Certificat del marcatge CE dels equips.
Lliurament de les llicencies dels softwares instal·lats als equips.
Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons CEI 601.

FORMACIÓ
El proveïdor adjudicatari haurà de proporcionar la següent formació


Formació del personal assistencial designat pel centre en l’ús de l’equip



Formació del personal d’electromedicina. L’adjudicatari autoritzarà al personal
de electromedicina que el CSI determini i els formarà per tal que puguin efectuar la
primera intervenció per determinar si una possible avaria és realment de l’equip o
de la instal·lació de subministraments elèctric o de xarxa informàtica. El CSI es
compromet a efectuar-la amb els seus propis medis materials.
Al final de la formació l’adjudicatari proporcionarà al CSI els corresponents
certificats de la formació rebuda a cada persona amb l’autorització explícita del
fabricant per poder realitzar les diferents tasques en els equips.

EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ


El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa
subministradora.



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.



El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin
desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lacions i posada
en marxa.



Quan l’equip ho requereixi, els treballs d’adequació al local, així com les
connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua,
desguassos, gasos, etc.), aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han
de comprovar el funcionament de l’aparell i deixar les instal·lacions en condicions
de ple funcionament.
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L’empresa adjudicataris s’haurà de fer càrrec del la gestió de la retirada dels
embalatges

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT
Un cop efectuada l’adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els
següents requeriments:
Els 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 de 2 anys. Així mateix garantirà la reposició de recanvis
durant un període mínim de cinc anys (a càrrec de la institució compradora), així com les
corresponents actualitzacions de software. Durant el període de garantia, qualsevol millora
o actualització del software serà sense càrrec.
Respecte

al

període

de

garantia

les

ofertes

tècniques

han

de

detallar

específicament:


Localització i estructura del Servei Tècnic més proper (si no existeix a Catalunya) i
descripció del mateix.



Temps de resposta servei tècnic amb presència física d’un tècnic igual o inferior a
8 hores



Informació de la necessitat d’interrupció del funcionament normal per a realitzar
intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.



Préstec d’un altre equip en cas d’avaria no reparada satisfactòriament superior a
72 hores



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
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