Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 21/141

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRÒTESIS MAMÀRIES PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Elements tècnics del contracte
1.1. Objecte del contracte:
Subministrament de pròtesis mamàries amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS).
Requeriments tècnics específics
Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació:

LOT

MATERIAL

Lot 1 PG01001

MATRIU DÈRMICA DE
COL·LAGEN ACEL·LULAR

Lot 2 PG01003

IMPLANT MAMARI
ANATÒMIC

Lot 3 PG01005

IMPLANT MAMARI, GEL DE
SILICONA, MICROTEXTURITZAT, BASE
RODONA

DESCRIPCIÓ
Matriu dèrmica de col·lagen acel·lular, no pirogènica
derivada de dermis porcina que permet la cobertura
total de l’implant mamari de silicona.
- Espessor: 0,6mm.
- Forma sòlida.
- Lliure de conservants.
- Mida: S/M.
- Estèril
Implant mamari anatòmic, gel de silicona recobert
d'escuma de micro-poliuretà, base ovalada curta.
- Diferents volums.
- Diferents amplades.
- Diferents alçades.
- Diferents projeccions.
- Estèril.
Implant mamari, gel de silicona, micro-texturitzat,
base rodona.
- Diferents volums.
- Diferents amplades.
- Diferents alçades.
- Perfil mitjà.
- Estèril.
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Lot 4 PG01008

IMPLANT MAMARI
ANATÒMIC, GEL DE
SILICONA RECOBERT
D'ESCUMA DE MICROPOLIURETÀ, BASE RODONA

Implant mamari anatòmic, gel de silicona recobert
d'escuma de micro-poliuretà, base rodona.
- Diferents volums.
- Diferents amplades.
- Diferents alçades.
- Perfil mitjà.
- Estèril.

Lot 5 PG01009

EXPANSOR DE TEIXIT D'UN
SOL LUMEN DE SILICI AMB
UN PORT D’INJECCIÓ
INTEGRAT

Expansor de teixit d'un sol lumen de silici amb un
port d’injecció integrat. Superfície nanotexturada. Port
del injector en forma de domo amb coil d'identificació
per radiofreqüència, no magnètic.
- Volum: De 400 a 600 cm3.
- Diferents mides.
- Diferents projeccions.
- Estèril.

Lot 6 PG01012

IMPLANT MAMARI
ERGONÒMIC, GEL DE
SILICONA, NANOTEXTURITZAT, CAPA
BARRERA, BASE RODONA

Implant mamari ergonòmic, gel de silicona, nanotexturitzat, capa barrera, base rodona.
- Diferents volums.
- Diferents amplades
- Diferents alçades
- Projeccions: Mitjana, alta i súper alta.
- Estèril.

Lot 7 PG01013

MALLA TITANITZADA PER
RECONSTRUCCIÓ MAMÀRIA
PREPECTORAL

Malla titanitzada per reconstrucció mamària
prepectoral.
- Material sintètic, altament porós i no
reabsorbible,
de
fil
de
polipropilè
monofilament amb aliatge de titani per enllaç
covalent.
- Diferents volums.
- Diferents amplades
- Diferents alçades
- Estèril.

No s’acceptaran pròtesis macrotexturades.
Tots els articles han de presentar una garantia d’un període mínim de 10 anys, de
manera que es reposarà sense càrrec qualsevol article defectuós durant la vigència
d’aquesta garantia.

Requeriments tècnics generals
La presentació de la oferta tècnica ha d’incloure els següents documents (format digital):


Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar
en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
o
o
o

Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el
producte.
Marca comercial de l’article.
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o
o
o
o
o

Descripció de les característiques bàsiques del producte.
Descripció de la composició del producte.
Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada,
diàmetre, etc.
Certificació de lliure de làtex.
Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits
per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el
marcat CE.



En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat,
s’haurà de facilitar la fitxa tècnica.



Resum d’articles licitats segons Annex de complimentació obligatòria d’oferta tècnica.



Fitxes tècniques de seguretat, si s’escau.



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.



Tot i que en les descripcions tècniques d’alguns materials d’aquest expedient puguin
incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb
referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les
descripcions tècniques indicades en el present plec.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que
s’exigeixen


Els licitadors han de presentar l’oferta per lots.



Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum
de l’Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l’alça o
a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran
de subministrar d’acord amb les programacions que estableixi el Departament de
Compres.



L’inici del subministrament haurà d’efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el
termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.



Si durant la vigència del contracte, s’innovessin o milloressin les característiques
sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de
contractació, sempre que comportin un interès d’ús o servei i es mantingui el preu
adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.



L’adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l’assessorament tècnic i
assistencial per la utilització dels productes subministrats.



DIPÒSIT: Tot el material de la present licitació estarà en règim de dipòsit fins a la seva
implantació o utilització, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquin el contrari i
es sol·liciti per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit,
a l’inici de la vigència del contracte l’adjudicatari aportarà els materials necessaris, de
manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d’acord amb el volum d’activitat
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assistencial. El proveïdor assegurarà la reposició en un temps inferior a les 24
hores. El material haurà d’estar sempre actualitzat pel que fa a la seva data de
caducitat. A la finalització del contracte, l’adjudicatari retirarà els materials en dipòsit no
consumits.


En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d’assegurar el compliment de la
norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l’adjudicatari, sota la seva responsabilitat,
assegurarà la correcta (i idèntica) identificació de cadascun dels productes als envasos
i a l’albarà. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s’identificarà almenys el
número de lot i la caducitat

Termini i lloc de lliurament


El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s’indiqui a la comanda.



En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el
subministrador ho comunicarà amb el màxim d’antelació possible al Departament de
Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i
penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.



El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:
Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni Mª Claret /
Independència – Moll de descàrrega.
L’horari de la recepció de mercaderies és de 08:00 a 15:00 hores de dilluns a dijous i
de 08:00 a 14:00 hores els divendres. No s’acceptaran lliuraments a la Recepció de
Mercaderies fora d’aquest horari.



El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una
comanda oficial. No s’acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni
s’acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.



La empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres
de nous en les condicions adequades sense cap càrrec



El transport dels productes fins el 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 lliurament no s’entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la
comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.



La comanda mínima serà d’una unitat de l’embalatge mínim adjudicat.



El lliurament del material haurà d’anar amb el corresponent albarà original i còpia.
L’original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdor se li lliurarà la còpia amb el
segell “CONFORME SALVO EXAMEN” i data de lliurament.
L’albarà haurà d’anar valorat i s’haurà de fer constar les següents dades:
 Número de comanda.
 Número d’article HSP.
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Número d’expedient
Número d’albarà.

No s’acceptaran albarans i factures que no s’ajustin a allò especificat.
Els albarans hauran d’anar a l’exterior dels paquets.


En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons
estàndard europeu i precintades de manera què permetin la inspecció visual de la
mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s’acceptaran palets
d’estàndard europeu. L’alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els
185 cm.



Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre
Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses
ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor
amb HSP.

Mostres


No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de
l’oferta. L’òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar-les a qualsevol dels
licitadors durant el període d’avaluació d’ofertes, si ho considera oportú. El/s licitador/s
hauran de lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del
termini establert per a la recollida de mostres. Amb les mostres presentades, l’òrgan de
contractació es reserva el dret de fer-ne l’ús que s’estimi convenient.



Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran
a càrrec del licitador.



Les mostres aniran identificades amb el nom de l’empresa i codi de producte HSP, així
com el número de lot al que correspon i acompanyades d’un albarà de lliurament.



Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.



Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els
diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i
d’alguns materials concrets.

Barcelona, a 26 de febrer de 2021.

Vist-i-plau
Dr. Xavier Borràs
Director Mèdic
NOTA : El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per
la persona competent.
NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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