PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA
REENVASADORA EN DOSIS UNITÀRIES DE MEDICAMENTS PER L’HOSPITAL
UNIVERSITARI DE SANTA MARIA.

1. OBJECTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les característiques
tècniques i funcionals, que hauran de reunir els béns que es liciten en el present
procediment.
Es tracta de realitzar el subministrament i posada en marxa d’una màquina
reenvasadora en dosis unitàries de medicaments per a l’ Hospital Universitari Santa
Maria.
Es descriuran tots aquells punts que es considerin de major rellevància fent-se constar
una relació detallada de les característiques de l’equip que es licita.
2. CARACTERISTIQUES BÀSIQUES IMPRESCINDIBLES
Tots els punts d’aquest apartat seran d’obligat compliment. La no inclusió d’algun
d’aquests punts en l’oferta es considerarà com a no compliment i comportarà l’exclusió
de la proposta.
2.1 Cada dosi unitària ha d’estar correctament identificada amb les següents dades:










Nom de l’especialitat
Principi actiu
Dosi
Excipients de declaració obligatòria
Lot i caducitat
Datamatrix o Codi de barres
Conservació
Via
Identificació de l’Hospital o Servei de Farmàcia

L’equipament haurà d’imprimir en l’envàs el codi de barres o el Datamatrix
corresponent a elecció de l’usuari.
Cada unitat ha d’incorporar un codi de barres o el Datamatrix que contingui la
informació anterior de forma que se’n asseguri la traçabilitat. La lectura del codi de
barres/Datamatrix en el moment de l’administració garanteix conèixer quin
medicament, quina dosi i quin lot s’ha administrat a cada pacient.
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2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

Pels medicaments que es presentin envasats en blisters el tall i envasat dels
blisters serà automàtic.
Embossat dels blisters retallats en sobres unitaris amb identificació completa i
llegible en varis formats de codis de barres (EAN 13 España, EAN 39, EAN
128) i DataMatrix. Això permet el manteniment de la caducitat del fabricant.
Impressió d’alta duració i baix cost mitjançant transferència tèrmica.
Capacitat per envasar el màxim possible de les formes sòlides disponibles al
mercat.
Confirmació del medicament carregat.
Connectable al sistema de prescripció/administració SILICON®.
Capacitat de processament amb una productivitat mínima de 1.200 unitats
envasades/hora.
Autonomia de treball d’entre 1 i 2 hores a plena càrrega, sense intervenció
humana.
Consum elèctric de com a màxim 10 Kw.
Software de control que sigui tolerant a errors, amb auto diagnòstic, avisos,
aturada de seguretat controlada en cas d’interrupció del subministrament
elèctric i còpia de seguretat permanent. L’equip subministrat haurà d’incorporar
una pantalla tàctil de format ampli i un lector de de codis de barres / DataMatrix
integrats amb aquest software.
Dimensions màximes de l’equip (en mm.): 2.500 ample, 1.500 de fons, 2.200
alt.

3. MILLORES
Totes les prestacions i característiques definides en aquest apartat, seran avaluades
d’acord amb els criteris d’adjudicació.

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Possibilitat d’envasar en sobres de diferents colors i longitud variable.
Possibilitat de fer forat automàtic a les bosses obtingudes durant el reenvasat.
Possibilitat d’acoplar un robot a la màquina reenvasadora que pugui realitzar
tasques complementàries al reenvasat de manera coordinada amb el
programari de l’equipament objecte de la present licitació.
Permetre la càrrega i reenvasat de medicaments a granel.
Tall i envasats automàtics dels blisters d’alumini semirígid i blisters amb
distribució asimètrica.
Possibilitat d’envasar líquids.
Fungible no exclusiu.
Ampliació del període de garantia mínim de 2 anys establert en l’apartat 6è
d’aquest Plec.
Major autonomia de treball sense intervenció humana, respecte de la mínima
(entre 1 i 2 hores a plena càrrega) establerta en l’anterior apartat 2.9.
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4. FORMACIÓ
La dotació de noves tecnologies que s’estan duent a terme a l’Hospital, són un valor
afegit que garanteix una major capacitat de treball i uns millors resultats, minimitzant
alhora, els riscos inherents als diferents processos per al personal sanitari que els
executa.
Donada la importància del sistema per dur a terme l’activitat que li és inherent així com
el nombre de facultatius que participen a l’especialitat, fa que la formació sigui bàsica
per extreure el màxim profit a la inversió realitzada.
El contractista realitzarà la formació necessària al personal que Gestió de Serveis
Sanitaris determini, tant del propi funcionament del sistema con en les característiques
i particularitats que li siguin inherents.
S’haurà d’aportar obligatòriament un pla de formació detallat cronològicament i
parametritzat convenientment. Aquest pla de formació serà objecte de valoració
d’acord amb els criteris d’adjudicació.
5. REQUERIMENTS I INSTAL·LACIONS


S’aportarà certificat signat per un facultatiu o un responsable del procediment,
conforme s’ha realitzat la demostració de l’equip sobre el que es fa la proposta,
utilitzant el model que es fa constar a l’ Annex I d’aquest informe.
(La realització d’aquesta demostració serà d’obligat compliment, sent motiu
d’exclusió la seva omissió. El certificat degudament omplert i signat s’haurà
d’incloure en el Sobre A).







Es farà constar a l’oferta els requeriments medi ambientals i tècnics necessaris
per a la correcta instal·lació i posada en marxa.
Instal·lació i posada en marxa incloses realitzades pel personal tècnic
qualificat.
El sistema es considera entregat, un cop queda apte per a la realització de les
tasques per a les que ha estat concebut.
El contractista s’ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i neteja de
l’àrea on es realitzi el muntatge de l’equip objecte de la present licitació.
Tot requeriment no detallat a la indicada proposta, anirà a càrrec del
contractista.
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6. GARANTIA







La garantia de l’equip, hardware i software, objecte de la present licitació serà
per un període mínim de 2 anys, que es comptarà a partir de la posada en
marxa de l’equip a l’ Hospital.
La garantia de l’equip inclou durant la seva vigència el servei de manteniment
en la modalitat de “tot inclòs amb garantia total” i manteniment tècnic-legal
sense cost addicional per l’Hospital.
Durant el període de garantia, s’assegura el correcte i adequat servei de
manteniment en la modalitat de cobertura integral sense exclusions.
L’adjudicatari està obligat a disposar i abastir de tots els recanvis, accessoris,
components, kits consumibles i material fungible durant un període mínim de
10 anys.

7. SERVEI TÈCNIC I MANTENIMENT
(Totes les prestacions i característiques definides en aquest apartat, seran avaluades
d’acord amb els criteris d’adjudicació.)
7.1 Pel que fa al Servei Postvenda dels productes, les ofertes tècniques han de
detallar explícitament:








Localització del Servei Tècnic més proper a l’ Hospital Universitari de Santa
Maria i descripció dels recursos tècnics i humans del mateix centre.
Ubicació més propera del magatzem de recanvis i material fungible si fos el
cas.
Persona de contacte directe encarregada d’atendre les incidències de l’Hospital
de Santa Maria (nom, càrrec i dades de contacte directe).
Temps de lliurament de qualsevol possible material, recanvi o component per
substituir.
Organització del servei d’assistència tècnica (disponibilitat del servei tècnic a
temps complert, recepció de trucades, equip d’assistència, magatzem de
recanvis,etc.).
Temps màxim (expressat en hores) dins el qual l’empresa es compromet a
reparar l’avaria, inclòs festius, o a subministrar un altre mòdul o equip totalment
equivalent que es pugui reemplaçar temporalment pel avariat. (Aquest punt
s’especificarà pels licitadors mitjançant certificat signat pel representant
de l’empresa que s’haurà d’incloure en el sobre C, sent motiu d’exclusió
la seva inclusió en el sobre B.)
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7.2 El licitador haurà d’adjuntar una descripció detallada relativa al manteniment
preventiu durant el període de garantia que com a mínim ha d’incloure:
 Tipus de revisió.
 Operacions a realitzar a cada revisió.
 Planificació de revisions per períodes.
 Durada estimada de les operacions.

7.3 Es valorarà addicionalment per mitjà dels criteris d’adjudicació, els següents
aspectes:


El temps màxim (expressat en hores) dins el qual l’empresa es compromet a
reparar l’avaria, inclòs festius, o a subministrar un altre mòdul o equip totalment
equivalent que es pugui reemplaçar temporalment pel avariat.

7.4 S’inclourà una proposta de contracte de manteniment integral sense exclusions a
partir de la extinció de la garantia, amb un import anual màxim del 9 % de l’ import
amb IVA del subministrament ofert. El contingut d’aquesta proposta s’haurà
d’incloure en els sobres següents:
1. En el sobre B caldrà incloure la proposta tècnica de contracte de
manteniment integral sense exclusions a partir de la extinció de la garantia.
2. En el sobre C s’haurà d’incloure la proposta econòmica anual del
manteniment esmentat. Aquesta proposta s’haurà d’expressar en
percentatge respecte a l’import total amb IVA de l’oferta econòmica del
subministrament (no s’admetran imports econòmics) i s’haurà d’incloure en
el sobre C, d’acord amb les indicacions establertes en l’ apartat J
(Documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries) de la caràtula quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.

-

-

S’haurà d’aportar relació detallada i valorada dels elements amb substitució
periòdica així com la seva vida estimada (s’ha d’incloure en el sobre B).
S’haurà d’aportar relació detallada i valorada de tot el material accessoris que
tot i no ser subministrat pot ser implementat a l’equip per aquest o altres
procediments (s’ha d’incloure en el sobre B).
S’haurà d’aportar relació detallada i valorada de tot el material considerat com
a fungible així com la vida útil estimada del mateix (s’ha d’incloure en el sobre
B).
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8. OBSERVACIONS
8.1 A continuació es descriu la documentació mínima d’obligat compliment que
s’haurà de lliurar per l’adjudicatari junt amb el sistema de reenvasament de
medicaments abans definit:





Manuals d’instruccions d’ús i tècnics preferiblement en català o castellà, en
format digital.
Instruccions de neteja i conservació (productes de neteja adequats i no
adequats).
Documentació tècnica de característiques i esquemes de funcionament.
Llistat d’operacions periòdiques de manteniment preventiu.

8.2 En tot cas, els licitadors hauran de complir obligatòriament amb la legislació vigent
i altres normes aplicables, així com l’obligatorietat de disposar del marcat CE i
qualsevol altra normativa aplicable.
9. RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I PENALITATS CONTRACTUALS
D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), s’estableix el següent règim de penalitats per al
compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos o condicions
especials d’execució del contracte.
9.1 Incompliments
Són incompliments molt greus:
‐
‐
‐
‐

‐

‐

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la
seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del
contracte.
Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan produeixi un
perjudici molt greu per a GSS. Un retard de 3 mesos per causes imputables al
contractista es considerarà en tot cas incompliment molt greu.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
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‐
‐
‐

‐
‐

‐

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
de cobrament.
La comissió de dos incompliments greus en el termini d’un mes.
La negativa a subministrar les comandes que rebin de Gestió de Serveis
Sanitaris en les condicions econòmiques adjudicades, durant la vigència del
contracte.
L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
que es refereix el Plec de clàusules administratives particulars.
L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments.
L'incompliment d’alguna de les obligacions essencials del contracte o de les
condicions especials d'execució previstes al quadre de característiques.

Són incompliments greus:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la
seva inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.
L’incompliment dels terminis de lliurament oferts pel contractista.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si
escau, quan no produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
La comissió de dos incompliments lleus en el termini d’un mes.
Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan no produeixi un
perjudici molt greu per GSS.

Són incompliments lleus:
‐

La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en els plecs i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta
greu.
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9.2 Penalitats
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu
cas, s’originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents,
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a)

b)

c)

Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada
comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà
en funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l’import total
del contracte.
Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció
del perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.
Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció
del perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.

En el supòsit en què el contractista esdevingui en mora respecte el compliment dels
terminis establerts en el contracte, seran d’aplicació les penalitats establertes a l’article
193.3 de la LCSP, sens perjudici de les que poguessin correspondre d’acord amb allò
establert al present PCAP.
D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la
gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per
cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent
del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del
contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Administració.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
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9.3 Imposició de les penalitats
Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de
l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha
designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.
En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució,
aquesta l’ha d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que
l’audiència del contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell
d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva.
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir
els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de
contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut,
a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del
contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius
imputables al contractista.
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ANNEX I

CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ DE REALITZACIÓ DE DEMOSTRACIÓ
Descripció de l’objecte
del contracte

Número d'expedient

SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA REENVASADORA EN
DOSIS UNITÀRIES DE MEDICAMENTS PER L’HOSPITAL
UNIVERSITARI DE SANTA MARIA.

GSS-2019-00053

Nom de l'empresa
que ha realitzat la demostració
Equip amb què s'ha
realitzat la demostració
(indicar marca i model)

Centre / Lloc on s'ha
realitzat la demostració

PERSONAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA QUE
CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP
Nom i cognoms
Categoria professional / Càrrec
(si procedeix)
Lloc i data
Signatura
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