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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL FUNGIBLE D’OFTALMOLOGIA (PROCESSOS), TRAMITAT
PEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI
OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de la contractació es el subministrament de material i equipament necessari per la realització de
procediments quirúrgics dels Serveis d’Oftalmologia dels hospitals adherits al present Acord Marc, d’acord
amb les característiques tècniques i condicions definides als plecs.
L’expedient consta de quatre lots. La valoració i adjudicació es realitzarà a lot complert (A EXCEPCIÓ
DEL LOT-4 QUE SERÁ PER REFERÈNCIA).
Per a l’adjudicació del lot, el licitador haurà de incloure un equipament mínim (a excepció del lot 1, on no
es contempla cap cessió d’equips). Aquest estarà en règim de cessió durant el període de vigència del
contracte i de les seves possibles pròrrogues.
Tots els equips seran de nova fabricació i última generació
CALCUL DE NECESSITATS
Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han
estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2020 de cada centre.
Aquestes quantitats es podran modificar a l’alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada
centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.
Els contractes que derivin de l’expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas
de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la
variació.
INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D’ESTOC
En cas que, per part de l’empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar
econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d’aquell producte. En el cas que
no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de fer les
gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.
RETORN DE PRODUCTES
El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i caducats i els substituirà per altres de
nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.
El material desembalats però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no
seran facturats.
APLICACIÖ IVA
Hauran 2 tipus d’IVA:
Lents Intraoculars= 10%
Resta productes= 21%
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MATERIAL EN DIPÒSIT
El material de la present licitació estarà en règim de dipòsit, si així ho sol·licita el centre peticionari,
fins la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquen e 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 del dipòsit estarà
d’acord amb el volum d’activitat assistencial. Aquest material haurà d’estar sempre actualitzat pel que fa
a la seva caducitat.
Seran de compte de l'adjudicatari les despeses de conservació dels béns dipositats; així mateix, el
contractista es compromet a concertar totes aquelles assegurances obligatòries i necessàries per a poder
fer ús dels béns durant la vigència del contracte (tot l'equipament objecte de dipòsit ha de tenir una
assegurança de robatori i accident; en cas de robatori d'un dels elements dipositats, l'Hospital realitzarà
la denúncia pertinent, la qual es comunicarà a l'adjudicatari. L'adjudicatari haurà de substituir l'equipament
implicat en la major brevetat possible, un cop comunicada la corresponent denúncia).
A l’inici de la vigència del contracte l’adjudicatari aportarà els material necessaris, de manera que el
dimensionament dels dipòsits estarà d’acord amb el volum d’activitat de cada centre.
A la finalització del contracte, l’adjudicatari retirarà els material en dipòsit no consumits.
El proveïdor assegurarà la reposició del material en un temps inferior a les 24 hs. Tot el material
subministrat haurà de dur el seu corresponent albarà. A la finalització del contracte, l’adjudicatari retirarà
els material en dipòsit no consumits.
L’instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis serà subministrat i mantingut per
l’adjudicatari sense càrrec pels centres peticionaris. L’adjudicatari garantirà l’existència suficient en funció
de la seva activitat assistencial.
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, i portaran la corresponent targeta d’implantació del
producte a l’envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s’identificarà almenys el número de
lot i la caducitat.
PALES
Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l’obligació de subministrar les comandes dels centres
destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de els seves
especificitats.
En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s’utilitzi ha de tenir unes dimensions de
800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.
Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Asociació Europea de Palés) i hauran
de portar gravats els logotips corresponents.
Quan els centres exigeixin el lliurament en palés, dins d’aquests palés les bosses a subministrar han
d’estar envasades en paquets que agrupin els rotllos de bosses.
FORMACIÓ
Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se’n derivin, hauran de
formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec
addicional.
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CARACTERISTIQUES COMPLEMENTARIES
Si durant a 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 responsable del
contracte derivat. L’adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l’assessorament tècnic i
assistencial per la utilització dels productes subministrats.
MANUAL D’USUARI
El proveïdor haurà de lliurar un manual d’usuari o protocol d’utilització del material en alguna de les
llengües oficials del territori.
REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten
a les descripcions de cadascun dels productes o amb els requeriments mínims que a continuació es
relacionen:
-

Requeriments mínims comuns per a tots els productes dels lots:








Certificació de lliure de làtex
Certificat de la marca CE d’aquells articles als quals els resulti exigible, d’acord amb el
Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.
Compliment del Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els
productes sanitaris.

Compliment del Reial Decret 1616/2009 sobre producte sanitari implantable
actiu.
Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la
normativa nacional i europea.
CUMPLIMENT NORMATIVA MEDICAMENT TÒXIC (PERILLÓS), SI S’ESCAU.

Si alguna de les característiques determinada una marca registrada o un model exclusiu,
aquesta serà només considerada com a referencia, guia o orientació per a la presentació de les
ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l’exclusió prèvia.
Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals
siguin semblants a les anunciades.
FITXA TÈCNICA
Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:
-

Foto del producte
Descripció bàsica del producte i destinació d’ús
Descripció de la composició del producte
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
Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
Descripció d’embalatge i etiquetat
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Les empreses que no presentin la fitxa tècnica amb el contingut mínim que es requereix quedaran
excloses de la licitació.
Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer
de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte. Seran excloses totes les empreses que no
compleixin aquest requisit.
PRODUCTES ESTERILS
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 tota s’haurà d’indicar aquesta característica.
INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS I MANTENIMENT
En cas de necessitat, aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària totes les despeses necessàries per
adequar les dependències als equips, incloses les relatives a les obres, consensuant-ho amb la Direcció
dels hospitals.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada del manteniment preventiu i correctiu de tots els equips
subjectes al contracte i de les actualitzacions que vagin surtin durant la vigència del contracte.
En cas d’avaria l’adjudicatari haurà de restablir el normal funcionament en un màxim de 48h ja sigui
reparant l’aparell avariat o substituint-lo per un altre.
Els aparells i materials objecte d’adquisició hauran de ser subministrats i instal·lats en el termini d’un mes,
un cop formalitzat el contracte.
Un cop subministrats els aparells s’iniciaran les comandes de material fungible.
TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia del material fungible coincidirà amb el termini de caducitat dels productes.
En relació als equips aportats en cessió, no correspon determinar un termini de garantia atès que les
màquines seran propietat del contractista tota la durada del contracte, i per tant, l’adjudicatari haurà
d’assumir tots els defectes que es puguin donar.
CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
L’empresa adjudicatària haurà de servir les comandes sol·licitades en un termini màxim de 48 hores i 24
hores en cas d’urgència.
En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el proveïdor ho
comunicarà amb el màxim d’antelació possible a l’hospital que correspongui. Els incompliments dels
lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme a l’establert al PCAP.
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 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.
Per canvis organitzatius i/o logístics, durant el contracte i pròrrogues, es podria canviar la ubicació dels
magatzems i horaris d’entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una
modificació del preu d’adjudicació.
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BASE DE DADES. CONSUMS.
DESCRIPCIO

PREU
TOTAL
MAXIM
ASSAI PHV HSJR HCME
CONSUMS
LICITACIÓ

LOT

CODI

1

61901-1

PROCÉS CATARACTES VIELHA

180 €

2

61902-1

PROCÉS CATARACTES VALLS

220 €

3

61903-1

PROCÉS CATARACTES SAGESSA

250 €

1.850

3

61903-2

PROCÉS VITRECTOMIA SAGESSA

415 €

300

300

3

61903-3

PROCÉS GLAUCOMA SAGESSA

136 €

60

60

3

61903-4

PROCÉS OCULOPLASTICA SAGESSA

163 €

360

360

3

61903-10 LENT INTRAOCULAR PER A VITRECTOMIA COMBINADA

90 €

100

100

3

61903-11 PINÇA DE TANO DESECHABLE

110 €

170

170

3

61903-12 VISCOLÀSTIC COHESIU

24 €

300

300

3

61903-13

163 €

140

140

3

61903-14 KIT VISCO INYECCIÓ

66,66 €

60

60

3

61903-15 SONDA CHANDELIER

73,59 €

65

65

3

61903-16 CÁNULA HIDRODISECCIÓN 27G

7,20 €

280

280

3

61903-17 CANULA CISTITOM

3,60 €

100

100

3

61903-18 BISTURÍ 30º

4,92 €

250

250

3

61903-19 BISTURÍ 2,2 amb doble bisell ANGULAT

6,50 €

100

100

3

61903-20 LANCETA ESCLERAL 20G

14,16 €

140

140

4

61904-10 ANILLO DE TENSIÓN CAPSULAR

84 €

20

20

4

61904-11 VISION BLUE

14 €

50

310

70

430

4

61904-12 GANCHOS DE IRIS

70 €

80

10

60

150

4

61904-13 BANDA DE SILICONA

4

61904-14 PERFLUOROCARBONO LÍQUID

4

SONDA LASER CORBA AMB IL·LUMINACIÓ DE 23G O
25G

90

90
500

500
500

2.350

11,64 €

100

100

154 €

60

60

61904-15 VISCOLÀSTIC DISPERSIU

37,65 €

48

48

4

61904-16 GAS SF6 O C3FO PRECARREGAT

51,80 €

60

60

4

61904-17 OLI DE SILICONA PRECARREGAT DE 5000 CENTISTOKES

121,70 €

60

60

4

61904-18 MEMBRANE BLUE

69,10 €

110

110

4

Implante para cirugía trabecular, de titanio no ferromagnético,
61904-19 recubierto de Heparina. Inyector desechable con 2 implantes
precargados.

869 €

14

14

4

61904-20 VÁLVULA DE AHMED

584 €

2

2

4

61904-21 T-FLUX: IMPLANTE INTARESCLERAL

445 €

4

4

4

OLOGEN: IMPLANTE DE COLÁGENO UTILIZADO EN
61904-22
TRABECULECTOMIAS Y EPNP

157 €

40

40

4

61904-23 SONDAS LÁSER G-PROBE

200 €

3

3
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DESCRIPCIÓ DELS CUSTOM PACKS
LOT1 - REF. 61901-1 CUSTOM PACK CATARACTES VIELHA
QUANT.
DESCRIPCIÓ
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cistitomo Irrigación 50 mm (25G)
Lanceta, 1. 10 mm (19G)
Microesponjas (bolsa 10 und)
Cánula Hidrodisección 50 mm (25G)
Set accesorios MicroSmooth MT. 0,9 mm
Aguja Ozil miniflared Kelman 30'
Cuchillete ClearCut DB ANG. 2,75 mm
Campo Quir. No Fenes. DB TST 165x255 mm
Jeringa LS 3 partes. 1 ml
Bata talla L c/secamanos
Batea plástico graduada 250 ml
Gasa 12 pliegues. 10x10 cm
Paño cubremesa 110x195 cm
Protector ocular plástico
Jeringa LS 3 partes. 10 ml
Parche ocular oval
Jeringa LS 3 partes. 3 ml
Marcador espuma
Etiqueta amarilla 38x11 mm
Bolsa plástico cordón
Viscoelastico
Cassette
Lente intraocular inyectable precargada

LOT2 - REF. 61902-1 CUSTOM PACK CATARACTES VALLS
QUANT.
DESCRIPCIÓ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cánula Hidrodisección 40 mm (27G)
Cistitomo Irrigación 50 mm (25G)
Campo Quir. No Fenes. DB TST 140x160 cm
Microesponjas (bolsa 10 und)
Set accesorios Ultra MT. 0,9 mm
Cuchillete ClearCut Intrepid 2,2 mm
Aguja Ozil miniflared Kelman 30'
Paño Cubremesa 140x140 cm
Cuchillete 15º standard
Jeringa LL 3 partes. 1 ml
Bata talla L c/secamanos
Campo reposabrazos sillón
Jeringa LL 3 partes. 10 ml
Jeringa LL 3 partes. 5 ml
Gasa 12 pliegues. 10x10 cm
Jeringa LL 3 partes. 3 ml
Bolsa plástico cordón
Marcador espuma
Viscoelastico
Oclusor ocular oval blando
Oclusor ocular de plástico duro "air"
Cánula hidrodisección 25G
Batea de plástico graduada 250 ml.
Suero BSS 500 ml.
Cassette
Lente intraocular inyectable precargada
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LOT3 - REF. 61903-1 CUSTOM PACK CATARACTES SAGESSA
QUANT.
DESCRIPCIÓ
1
2
2
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Campo Quir. NO Fenes. 180x250 cm aprox. con film adhesivo y 2
bolsas recogida 15x30 aprox.
Cánula cámara anterior 25Gx7/8
Cánula hidrodiseccion 27G
Cánula hidrodiseccion 25G
Microesponjas de celulosa (bolsa 10 und)
Aguja 18Gx3,8 cm.
Aguja 21Gx3,8 cm.
Bata talla L No reforzada
Batea s/tapa graduada 450 cc.
Gasa 10x10
Paño sobremesa 112x193 cm.
Apósito ocular oval 5,4x6,7 cm.
Tira adhesiva estéril 1,3x10 cm.
Jeringa 1 cc. con aguja 25G x 1,6 cm
Jeringa LL 2 cc.
Jeringa LL 10 cc.
Jeringa LL 5 cc.
Bisturi 2.2 amb doble bisell angulat
Bisturí 30º
Set tubos i cassete
Cistotomo 25Gx5/8
Canula Cistotomo
Lente
Viscolàstic Cohesiu
Suero BSS 500 ml.
BSS 15 ml.

L'empresa adjudicataria haurà de subministrar les lents intraoculars per a
casos especials (lents de 3 peces i lents de càmera anterior) s'estima un 5%
del casos totals.
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LOT3 - REF. 61903-2 CUSTOM PACK VITRECTOMIA SAGESSA
QUANT.
DESCRIPCIÓ
1

1
1
1
2
2
1
8
5
1
1
2
1
2
3
1
1

Pack Vitrectomia alta velocidad 23G o 25G con luz, con control PIO
posterior y trocar
Canula subretiniana
Campo Quir. NO Fenes. 180x250 cm aprox. con film adhesivo y 2
bolsas recogida 15x30 aprox.
Paño 75x90
Secamans
Bata XL i L
Pany cobretaula 112x193 cm.
Gasses 7,5x7,5
hemostetes de celulosa
Jeringa 10 ml
Jeringa 2 ml
Jeringas 1 ml 3 cosses
Parche
Suero BSS 500 ml.
BSS 15 ml.
Viscoelástico cohesivo
Canula Vitreoretinal

VPP 23G= 200 unt.

VPP 25G= 100 unt.

LOT3 - REF. 61903-3 CUSTOM PACK GLAUCOMA SAGESSA
QUANT.
DESCRIPCIÓ
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
2
1
1

Viscolàstic Cohesiu
Suero BSS 500 ml.
BSS 15 ml.
Campo Quir. NO Fenes. 180x250 cm aprox. con film adhesivo y 2
bolsas recogida 15x30 aprox.
Cánula cámara anterior 25Gx7/8
Cánula hidrodiseccion 25G
Bisturi 30º
Microesponjas de celulosa (bolsa 10 und)
Aguja 18Gx3,8 cm.
Aguja 21Gx3,8 cm.
Bata talla L No reforzada
Batea s/tapa graduada 450 cc.
Gasa 10x10
Paño sobremesa 112x193 cm.
Apósito ocular oval 5,4x6,7 cm.
Tira adhesiva estéril 1,3x10 cm.
Jeringa 1 cc. con aguja 25G x 1,6 cm
Jeringa LL 2 cc.
Jeringa LL 10 cc.
Jeringa LL 5 cc.
Set tubos i cassete
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LOT3 - REF. 61903-4 CUSTOM PACK OCULOPLASTICA SAGESSA
QUANT.
DESCRIPCIÓ
1
1
1
1
2
2
1

8
5
1
1
2
1

Agulla atkinson peribulbar 25G 32mm
Sonda lagrimal Bowman, metall blanc 0,7/0,8 mm
Cobertor 150x200
Paño 75x90
Secamanos
Bata XL i L
Paño q 137x137 c/bolsa
Gasses 7,5x7,5
hemostetes
Jeringa 10 ml
Jeringa 2 ml
Jeringas 1 ml 3 cosses
Parche
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍN. LENTS
LOTS 1 i 3:
Lente plegable
Material acrílico
Disponible precargada y no precargada
Implantable por incisión de 2,2 mm.
Óptica asférica
LOT 2:
Lente plegable
Material acrílico monofocal asférica hidrófoba
Dos ápticos en L
Disponible precargada
Implantable por incisión 2,2 mm.
Inyector con dispositivo de protección de la incisión
Filtro ultravioleta y filtro para luz azul
Potencias de +6 hasta +30

EQUIPAMENTS EN CESSIÓ. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES. MILLORES.
LOT

DESCRIPCIO

EQUIPAMENT EN CESSIÓ

MILLORES

1

PROCESSOS VIELHA

SENSE CESSIÓ D'EQUIPS

ES VALORARÀ QUALSEVOL
TIPUS DE MILLORA

2

PROCESSOS VALLS

1 FACOEMULSIFICADOR

ES VALORARÀ QUALSEVOL
TIPUS DE MILLORA

3

3 FACOEMULSIF.(2 per HSJR + 1 per HCME).
SISTEMA INTEL·LIGENT
PROCESSOS SAGESSA 1 PENTACAM. 1 VITREOTOM/FACOEMULSIF.
GESTIÓ DIPÒSITS.
1 LASER TIPUS PASCAL.

pág. 11

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 111 428

consorci@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat
de Contractacions
Administratives

Caracteristiques tècniques FACOEMULSIFICADOR:
Sistema de treball amb possibilitat d’ultrasons lineal i fix ajustables
El facoemulsificador disposarà d’ultrasons en forma continua, polsada i ràfegues lineal/fixa
Etapes quirúrgiques programables perprofessional
Sistema de control de la pressió intraocular
Sistema de control de profunditat gradual de la càmera anterior
No són admissibles tubs deformables
Bomba peristàltica amb control independent de buit i flux d’aspiració
Flux d’aspiració lineal/fix de 0-60cc/min
Buit lineal/fix mínim de 0/650mmHg
Pantalla tàctil i orientable
Control remot sense fils
Connexió tipus luer lock al tub d’irrigació
Pedal sense fils i possibilitat de connectar amb cable
Pedal programable en funcions i recorregut
Vitrectomia anterior d’alta velocitat fins 4.000cpm (tall I/A i I/A tall)
Sistema de coagulació bipolar fix o lineal
S’haurà d’incloure els següents accessoris (incloent la reposició per deteriorament):
4 peces de mà de facoemulsificació compatibles amb l’equip
4 peces de mà d’irrigació/aspiració reutilitzables, amb les seves puntes d’irrigació
2 cables de diatèrmia compatibles

Característiques tècniques VITREOTOM/FACOEMULSIFICADOR de polo posterior amb làser incorporat i mínim 2 ports d’il·luminació:
Equip que permeti realitzar cirurgies de segment anterior, posterior i combinada (facoemulsificació, emulsificació i facovitreoctomia).
Disponibilitat del major nombre de funcions i accessoris possibles per a la realització a dalt esmentades.
Bomba de vuit tipus Venturi fins a 650 mmHg i amb opció de comportament en mode Venturí i Peristáltic.
Sonda neumàtica de guillotina vertical per polses d’aire, amb velocitat de tall igual o superior a 7.500 cpm per a sondes de vitreoctomia 23G, 25G,27G.
Endoil·luminació amb llum de xènon amb 2 vies de sortida independents i autoregulables en intensitat.
Endolaser verd de 532 nm integrat amb control des de la pantalla i el pedal, i filtres per microscopi.
Coagulació bipolar d’alta freqüència amb mode fix i lineal.
Dispositiu per injectar i extreure oli de silicona per calibres de 20, 23 i25G.
Disposar de diferents modes per a la facoemulsificació (lineal, polsat, fix i ràfegues)
Possibilitat d’utilització de pinces i tisores neumàtiques, valorant la possibilitat de fer- ho manual o bimanual.
Sistema de faco-fragmentació.
Sortida i entrada de dades per targeta SD o dispositiu USB.
Pantalla LCS, mínim 17” color, tàctil i orientable.
S’haurà d’incloure els següents accessoris (incloent la reposició per deteriorament):
1 peça de mà de facofragmentació compatible amb l’equip
3 peces de mà de facoemulsificació compatibles amb l’equip
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Caracteristiques tècniques PENTACAM:
Pentacam con tomografia de segmento anterior, que permita medir la longitud axial para poder calcular la lente intraocular (biometria)

Caracteristiques tècniques LASER TIPUS PASCAL:
Laser que permita realizar spots focales y en rejilla de tipo subumbral

MILLORA LOT-3: SISTEMA INTEL·LIGENT GESTIÓ DIPOSITS
Sistema intel·ligent de gestió de dipòsits (caducitats i reposicions) que permeti la integració amb
els sistemes informàtics de l’hospital (SAP i HISS) amb pantalla tàctil per a visualització de
planificació quirúrgica
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CRITERIS VALORACIÓ
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ OBJECTIUS (51 punts), que es desglossen de la següent manera:

1) PER A TOTS ELS LOTS (LOT1 a LOT4)
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins a 51 punts:
Oferta econòmica..................... Es valorarà com a màxim fins a 51 punts
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la
proporció directa inversa que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica
x=Oma*y/Oc
x= puntuació resultant
y= puntuació màxima de l’apartat
Oc= Oferta comparada
Oma= Oferta més avantatjosa

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTIUS (49 punts), CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE
VALOR , que es concreta de la següent manera:

1) PER AL LOT 1.

-

Adaptació als protocols i necessitats del Centre …………. Fins a 20 punts.

-

Caracterìstiques i composició dels materials ………………Fins a 15 punts.

-

Millores ……………………………………………………………. Fins a 10 punts.

-

Formació ………………………………………………………….. Fins a 4 punts.
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2) PER AL LOT 2.
-

Adaptació als protocols i necessitats del Centre …………. Fins a 19 punts.

-

Característiques i composició dels materials …….…………Fins a 20 punts.


Estabilitat de la càmera anterior durant el procés de facoemulsificació: (10
punts màxim)






No obstrucció del facoemulsificador durant la intervenció: (5 punts màxim)






Valoració in situ de la mostra de 0-3 punts

Lleugeresa i ergonomia del mànec del facoemulsificador: (2 punts màxim)


-

Obstrucció nul·la 5 punts
Obstrucció mitjana 3 punts
Gran obstrucció 0 punts

Facilitat de canvi de programa a través del pedal: (3 punts màxim)




Molt estable 10 punts
Estabilitat mitjana 5 punts
Baixa estabilitat 0 punts

Valoració in situ de la mostra de 0-2 punts

Millores ……………………………………………………………. Fins a 10 punts.
 Actualització de l’equip. Es valorarà l’actualització progressiva de l’equip o el
canvi del mateix si hi ha una versió millor al llarg del període que dura el
concurs.



SI: 10 punts
No: 0 punts
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3) PER ALS LOTS 3 i 4.

LOT3 - REF.61903-1 - Procediment per a cirurgia de cataracta, inclou viscoelástic i lent
intraocularmonofocal.
Concepte a Valorar
Sistema intel·ligent de gestió de dipòsits (caducitats i
reposicions) que permeti la integració amb els sistemes
informàtics de l’hospital (SAP i HISS) amb pantalla tàctil per a
visualització de planificació quirúrgica

Punts
15

Facilitat d'ús del facoemulsificador i velocitat del software

10

Pla de formació

15

Equilibrat correcte de la implantació i facilitat alhora
d'explantar

9
TOTAL =

Criteris
Es valorarà el sistema més
innovador i que millor
s’adapti a les necessitats dels
nostres centres
Es valorarà amb l'equip en
demo
Es valorarà el millor pla de
formació (condicions,
amplitud...)
Es valorarà amb les mostres
del producte

49

LOT3 - REF.61903-2 - Procediment per a cirurgia de vitrectomia.
Concepte a Valorar
Sistema intel·ligent de gestió de dipòsits (caducitats i
reposicions) que permeti la integració amb els sistemes
informàtics de l’hospital (SAP i HISS) amb pantalla tàctil per a
visualització de planificació quirúrgica

Punts
15

Ergonomia de la peça de mà del vitreotom

10

Pla de formació

15

Disposició completa i detallada del custompack

9
TOTAL =

Criteris
Es valorarà el sistema més
innovador i que millor
s’adapti a les necessitats dels
nostres centres
Es valorarà amb l'equip en
demo
Es valorarà el millor pla de
formació (condicions,
amplitud...)
Es valorarà amb les mostres

49
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LOT3 - REF.61903-3 - Procediment per a cirurgia de glaucoma.
Concepte a Valorar

Punts

Criteris

Sistema intel·ligent de gestió de dipòsits (caducitats i
reposicions) que permeti la integració amb els sistemes
informàtics de l’hospital (SAP i HISS) amb pantalla tàctil per a
visualització de planificació quirúrgica

15

Es valorarà el sistema més
innovador i que millor
s’adapti a les necessitats dels
nostres centres

Facilitat d'ús (detecció finalització del líquid de gotero; control
de pressió intraocular integrat, sonda neumàtica de guillotina
vertical per pulses d'aire, connectors de la peça de mà, ports de

10

Es valorarà amb l'equip en
demo

Pla de formació

15

Disposició completa i detallada del custompack

9
49

TOTAL =

Es valorarà el millor pla de
formació
Es valorarà amb les mostres

LOT3 - REF.61903-4 - Procediment per a cirurgia d’oculoplastia.
Concepte a Valorar
Sistema intel·ligent de gestió de dipòsits (caducitats i
reposicions) que permeti la integració amb els sistemes
informàtics de l’hospital (SAP i HISS) amb pantalla tàctil per a
visualització de planificació quirúrgica
Microesponjas Celulosa absorbentes
Pla de formació

Punts
15
10
15

Disposició completa i detallada del custompack
TOTAL =

9
49

Criteris
Es valorarà amb l'equip en
demo
Nivell d’absorció
Es valorarà el millor pla de
formació
Es valorarà amb les mostres

LOT3 - REF's 61903-10 A 61903-20 - Material vari que no s’utilitza a tots els procediments.
Concepte a Valorar
Sistema intel·ligent de gestió de dipòsits (caducitats i
reposicions) que permeti la integració amb els sistemes
informàtics de l’hospital (SAP i HISS) amb pantalla tàctil per a
visualització de planificació quirúrgica
Qualitat del material
Pla de formació

Punts
15
10
15

Empaquetat, identificació i etiquetatges correcte
TOTAL =

9
49

Criteris
Es valorarà amb l'equip en
demo
Es valorarà segons mostres
Es valorarà el millor pla de
formació
Es valorarà segons mostres
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La ponderació que s’atorga a cada referencia per a la valoració total de les ofertes
presentades al Lot-3, és la següent:

LOT

CODI

DESCRIPCIO

PONDERACIÓ

3

61903-1

PROCÉS CATARACTES SAGESSA

40%

3

61903-2

PROCÉS VITRECTOMIA SAGESSA

30%

3

61903-3

PROCÉS GLAUCOMA SAGESSA

15%

3

61903-4

PROCÉS OCULOPLASTICA SAGESSA

10%

3

61903-10 a
61903-20

MATERIAL VARI QUE NO S'UTILITZA A TOTS
ELS PROCEDIMENTS

5%

Les valoracions de les ofertes es realitzaran sobre cadascuna d’aquestes referències separadament,
i amb la ponderació que correspongui a cadascuna d’elles sobre el total de la puntuació d’acord amb
els criteris indicats. Si bé la valoració econòmica de cada referència s’efectuarà sobre l’import total
ofert en cada cas.
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El Lot 4 correspon a un lot de material divers amb adjudicació independent producte
a producte.

LOT4 - REF's 61904-10 A 61904-23 - Material Divers
CODI

DESCRIPCIO

PUNTS

CRITERIS
Qualitat i seguretat clínica Facilitat de
implantació. Es valorarà segons mostres.

61904-10

Anell de Tensió Capsular

49

61904-11

Vision blue

49

61904-12

Ganchos de iris

49

61904-13

Banda de silicona

49

61904-14

Perfluorocarbono líquid

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

61904-15

Viscolàstic Dispersiu

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

61904-16

Gas SF6 o C3FO precarregat

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

61904-17

OLI DE SILICONA PRECARREGAT DE 5000 CENTISTOKES

49

Qualitat i seguretat clínica Facilitat i seguretat
de la injecció. Es valorarà segons mostres.

61904-18

Membrane blue

49

Qualitat i seguretat clínica Efectivitat de la
tinció. Es valorarà segons mostres.

61904-19

Implante para cirugía trabecular, de titanio no
ferromagnético, recubierto de Heparina. Inyector
desechable con 2 implantes precargados.

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

61904-20

Válvula de Ahmed

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

61904-21

T-Flux: implante intarescleral

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

61904-22

OLOGEN: implante de colágeno utilizado en
Trabeculectomias y EPNP

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

61904-23

Sondas Láser G-Probe

49

Qualitat i seguretat clínica. Es valorarà segons
mostres.

Qualitat i seguretat clínica Efectivitat de la
tinció. Es valorarà segons mostres.
Qualitat i seguretat clínica Facilitat de
implantació i explantació. Es valorarà segons
mostres.
Qualitat i seguretat clínica Resistència i
flexibilitat. Es valorarà segons mostres.

S’entén per qualitat: adaptabilitat als protocols, envasos fàcilment llegibles, etiquetes, etc

IMPORTANT:
Ponderació/puntuació: Totes les dades que es demanen hauran d’acreditar-se
mitjançant el suport documental original del fabricant, per a llur valoració. En cas
de no facilitar la documentació acreditativa, no es procedirà a valorar l’ítem al que
correspongui, quedant la puntuació a “0” en aquell apartat.
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