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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE LLITERES D’ALÇADA VARIABLE I CARROS I TAULES
AUXILIARS PELS EAP, SERVEIS I UNITATS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA GERÈNCIA
TERRITORIAL DE BARCELONA, DE L’ICS
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
El plec d’especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la Contractació
2. Relació codis d’articles, quantitats i equips assistencials peticionaris inclosos (annex
A)
2.1 Divisió en Lots (annex C)
3. Documentació sobre 2:
3.1
Fitxa característiques tècniques (annex B)
3.2
Fitxa tècnica del producte (annex D)
3.3
Memòria tècnica
3.4
Document descriptiu servi tècnic
3.5
Condicions de muntatge
3.6
Condicions de garantia
4. Condicions de garantia
4.1
Termini, inici i conceptes de garantia
4.2
Actualitzacions dels programaris dels equips
4.3
Reposició
4.4
Formació
5.

Documentació tècnica complementaria

6.

Condicions de muntatge i instal•lacions (si s’escau)

7.

Annexos
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Objecte de la contractació

L’objecte del present plec de condicions tècniques és la contractació del subministrament
mobiliari clínic, pels diferents centres d’Atenció Primària de la Gerència Territorial de
Barcelona, en l’àmbit i l’abast que s’indiquen amb les prescripcions del present plec
tècnic.
2.

Relació codis articles, quantitats i equips assistencials peticionaris (Annex A)

El present plec d’especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l’adquisició, per
part de la Gerència Territorial de Barcelona, d’un conjunt d’articles relacionats a l’Annex 1,
amb el detall de codis d’articles, quantitats, i equips assistencials peticionaris als quals
aniran ubicats els aparells mèdics i material divers relacionats.
Tots els articles oferts han de ser nous, no s’acceptaran articles, components i/o accessoris
de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.
2.1

Divisió en Lots (Annex C)

L’objecte d’aquest contracte contempla la divisió per lots relacionats a l’Annex C. La
licitació serà per lot sencer
No serà obligatori anar a tos els lots.
3.

Documentació sobre 2:

3.1

Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de licitació (Annex B)

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos a la licitació es troben
definides en els documents anomenats “Fitxes característiques tècniques” (Annex B).
A la fitxa característiques tècniques es detallen tots els requeriments tècnics que ha de
complir l’article ofert, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d’informar
i seran objecte de valoració, si s’escau.
La complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal que el licitador acrediti el
compliment de les característiques obligatòries requerides indicant per cadascuna les
dades següents:
1.
En la columna “És causa d’exclusió”, s’indica si les característiques son d’obligat
compliment, es concreta la obligatorietat o no d’aquest.
2.
En la columna “Índex documental”, haurà d’especificar la ubicació exacta a la
documentació acreditativa aportada (full, apartat, etc.) del producte ofert.
Les ofertes tècniques que no presentin les fitxes amb l’indexat on consten les acreditacions
del compliment de les característiques requerides no seran valorades i seran
desestimades.
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Fitxa tècnica del producte (annex D)

Caldrà especificar resumidament aquelles dades dels equips que determinin que
compleixen les característiques demanades per a cada punt a la Fitxa tècnica del producte
(Annex D), la imatge haurà de correspondre amb el material ofert.
La fitxes tècniques, annexos B i D, caldrà presentar-les degudament amb signatura digital.
3.3
Memòria tècnica de cadascun dels articles, indicant els materials i/o composició, la
marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els
corresponents Product Data i altra documentació gràfica dels productes oferts.
3.4
Document descriptiu de les dades del servei tècnic durant el període de garantia,
manteniment i reposició dels articles oferts.
3.5
Restant documentació: condicions de muntatge, instal•lació i altres dels
productes.
3.6

Condicions de garantia i preus de les peces de recanvi.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es
presentin documents en altres idiomes, s’hauran d’acompanyar de la seva corresponent
traducció a alguna de les llengües esmentades, en cas contrari, seran desestimades.
4.

Condicions de garantia, actualització de programari, reposició i formació

4.1
El termini de garantia serà com a mínim de 2 anys, a comptar des de la signatura
de l’acta de recepció i posta en marxa de l’equip o article. La garantia també inclourà els
accessoris i les diferents parts del producte.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip o material els
conceptes següents:
1.
Substitució de l’equip i material, quan aquests presentin vicis o defectes visibles i/o
ocults, materials o de funcionament.
2.

La reparació i substitució de les parts defectuoses

3.

El manteniment preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte funcionament.

Dins de l‘oferta tècnica també cal descriure detalladament el nombre d’actuacions i
continguts del contracte de manteniment preventiu.

Així mateix, cal detallar a l’oferta tècnica el servei tècnic ofert:
•

Horari d’atenció del servei tècnic en dies laborables / festius
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•
Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l’equip adjudicat:
adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
•
El temps de resposta, amb presència física, que haurà d’ésser en un màxim de 24
hores
•
El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà d’ésser en un màxim de
72 hores
•
Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

4.2

Actualització dels programaris dels equips

Serà obligació de l’empresa adjudicatària, cas que l’equip suporti un programari, mantenirlos actualitzats durant el període de garantia, així com a posteriori si es contractés el
manteniments de l’equip amb aquesta mateixa entitat.
4.3

Reposició

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents
parts del producte durant un període mínim de deu anys, llevat que es digui clarament el
contrari en la fitxa tècnica corresponent.
L’oferta ha d’incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el
corresponent cost unitari i termini de subministrament.
4.4

Formació

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de
manteniment del centre (tots els torns). Els cursets inclouran la documentació tècnica
adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol•liciti expressament un altre tipus
de formació.
El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al personal
d’electromedicina en el manteniment de l’equip, mitjançant cursets i la documentació
tècnica adient.
L’horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van a
càrrec de l’adjudicatari i la formació s’ha de fer en el propi centre sanitari.
5.

Documentació tècnica complementaria

Amb el subministrament de l’equip, el proveïdor ha d’incloure la següent documentació
redactada en català i/o castellà:
Dos manuals complets d’instruccions de funcionament amb totes les possibles
utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa,
precaucions, neteja i mesures en cas d’averies.
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Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment
preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur solució,
codi dels indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb
número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
Si es tracta d’un equip que té instal•lació prèvia, requereix obra o connexions
especials, cal manual d’instal•lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les
instruccions de muntatge, d’accessoris i la seva aplicació.

6.

Condicions de muntatge i instal•lacions (si s’escau)

L’oferta ha de preveure la instal•lació completa de l’equip:
6.1
Inclou la connexió i integració de maquinari i programari amb altres equips del
centre. Totes les operacions va a càrrec de l’empresa adjudicatària, incloses totes les
gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en
perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d’equipament del
Centre Sanitari.
6.2
Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de
la unitat d’informàtica i haurà d’incloure totes les necessitats d’ampliació de servidors,
protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels diferents
recanvis/accessoris.
6.3
Les obres que requereixin la instal•lació es faran seguin les indicacions de la
direcció de Serveis generals. Aquestes intervencions inclouen la retirada dels embalatges i
la neteja de les àrees on s’instal•lin els elements.
6.4
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost de la retirada i baixa de l’equip
anterior, si s’escau.
6.5
El termini de subministrament dels equips i materials adjudicats no serà superior a
30 dies a comptar a partir de la data de publicació de la resolució d’adjudicació.

Carme Torrell Muñiz
Responsable de Gestió l’Àrea de Logística i Serveis Generals
Direcció Econòmica Financera
Gerència Territorial de Barcelona

Barcelona, 15 de juliol de 2021
Pàgina 6 de 7

SUBMINISTRAMENT DE LLITERES D’ALÇADA VARIABLE I

Plec de prescripcions
tècniques

CARROS I TAULES AUXILIARS
EXPEDIENT CS/AP51/1101259018/21/PSS

PPT‐ PSS‐SUB‐01‐2021

7. Annexos

Annex A. Relació de codis articles, quantitats i equips assistencials peticionaris
Annex B. Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de la licitació
Annex C Relació de lots
Annex D Fitxa tècnica del producte
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