ANNEX MANTENIMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEI
SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS D’ENDOSCÒPIA DIGESTIVA,
BRONCOSCÒPIA I ELECTROBISTURÍS, DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE
BELLVITGE.
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1. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
La prestació del servei de manteniment integra, preventiu i correctiu dels fibroscopis
d’endoscòpia digestiva, broncoscòpia i electrobisturís incloent el manteniment dels
accessoris (cables, pedals, polsadors, etc.), que es relacionen en l’annex B del plec
de prescripcions tècniques, essent la finalitat i l’objectiu mantenir aquests en eficients i
correctes condicions de funcionament.
L’adjudicatari realitzarà les operacions de manteniment correctiu integral (reparació
d’avaries, negligències, manipulacions incorrectes i accidents no provocats, si els
hagués, incloent inundacions, punxades i mossegades) i preventiu (operacions
periòdiques i sistemàtiques), ajustaments, proves i vigilància necessària per obtenir en
tot moment les prestacions de serveis, garantir la conservació i/o millora dels equips
en la part mecànica, elèctrica i electrònica, i assegurar en tot moment llur fiabilitat i
correcte funcionament.
Les reparacions dels endoscopis s’efectuaran a les dependències del mantenidor.
Les reparacions dels equips s’efectuaran a les dependències de l’Hospital amb la
presència d’un tècnic qualificat, en un termini inferior a 8 hores. En cas que no es
pogués realitzar a l’Hospital, previ informe de l’avaria i autorització per part de
l’Hospital, l’adjudicatari aportarà tots els mitjans necessaris per a la retirada i
enviament dels equips avariats, així com els embalatges, i la seva posterior devolució i
posada en marxa.
L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a cedir a l’HUB, prèvia sol·licitud
d’aquest últim, i en un termini de 24 hores, un equip o endoscopi d’iguals o similars
característiques que aquell que hagi de ser reparat, durant tot el temps de reparació.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir que el temps de durada de la reparació
estarà d’acord amb les exigències tècniques de les feines a realitzar, de forma que es
garantirà la devolució/reparació en el menor temps possible.
El servei ha d’incloure la mà d’obra qualificada per dur a terme les reparacions i
intervencions necessàries, tots els materials, recanvis, eines i utillatges,
desplaçaments i transports, així com el muntatge i desmuntatge dels equips.
L’empresa assumirà la responsabilitat inherent a la seguretat dels equips esmentats
pel que fa als danys i perjudicis que pugui ocasionar el seu mal funcionament.
Manteniment integral (tot risc):


Totes les accions de manteniment correctiu.
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Totes les accions preventives necessàries, determinades pel fabricant, per
cada tipus d’aparell o instrument.
Totes les accions de manteniment normatiu/legal.
Tots els recanvis necessaris, tant en accions correctives com preventives.
Per cada intervenció es facilitarà un equip o instrument de préstec, si és
requerit per l’Hospital.

Manteniment correctiu:
Es defineix com a manteniment correctiu les intervencions no sistemàtiques
originades per la detecció d’avaries o anomalies i destinades a llur resolució.
S’entendrà com avaria o anomalia:




La interrupció del servei.
El funcionament irregular, insuficient o fora dels paràmetres normals de servei;
encara que això vingui donat pel disseny i/o la instal·lació original.
El funcionament en condicions que puguin generar danys al mateix equip o
perjudicis de qualsevol tipus.

Les operacions de manteniment correctiu es realitzaran previ avís dels serveis tècnics
de l’HUB a l’adjudicatari per a la correcció dels problemes o les anomalies detectades.
Un cop resolta l’avaria, l’adjudicatari donarà compte de la seva resolució mitjançant un
full de treball on descriurà les accions realitzades, el temps de reparació i els recanvis
emprats.
Manteniment preventiu:
Es defineix com a manteniment preventiu el conjunt de les operacions sistemàtiques
realitzades sobre els equips per mantenir-los en les millors condicions de treball a fi
que no produeixin interrupcions d’us, alteracions en la seva funció o pertorbacions en
els seus paràmetres de funcionament i/o per allargar i mantenir el seu rendiment a
nivells similars als de disseny.
Es realitzaran 2 revisions per any en cadascun dels equips o elements.
Aquestes operacions de manteniment preventiu es realitzaran dintre d’una
programació específica i un calendari establert per a cada aparell, notificat amb un
quadrant a l’inici del contracte, d’acord amb les necessitats del servei per tal que no es
produeixin interrupcions d’ús, i seguint les especificacions del fabricant.
Les revisions seran tan funcionals com de seguretat elèctrica, i es realitzaran d’acord
amb la normativa vigent.
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Es lliurarà un informe de cada revisió efectuada on es detallaran totes les mesures
realitzades i paràmetres revisats.
Els materials necessaris per al manteniment dels equips hauran de ser nous i propis
de la marca.

2. SEGUIMENT DEL MANTENIMENT PRESTAT
Per al seguiment per part de l’HUB del servei de manteniment normatiu, predictiu,
preventiu, correctiu i integral de l’equip, l’adjudicatari presentarà sistemàticament la
següent documentació en suport escrit o informàtic:



Full de treball quan una avaria hagi estat resolta, especificant l’equip, les
accions realitzades, els recanvis utilitzats i l’inici i fi de la intervenció
tècnica.
Mensualment: un informe amb la de descripció detallada de totes les
intervencions on s’indicaran les feines realitzades de manteniment
preventiu, les de manteniment correctiu i integral, amb indicació dels avisos
resolts amb el temps de duració de la intervenció, els materials i la mà
d’obra empleats i els avisos pendents de resolució i, finalment, l’informe
particularitzat sobre incidències significatives i problemes detectats.

3. MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL
El manteniment tècnic-legal serà realitzat en aquells equips que, d’acord amb les
especificacions dels reglaments industrials o sanitaris d’obligat compliment, així ho
requereixin. L’adjudicatari haurà d’elaborar, en un termini d’un mes, un “Manual de
Manteniment Tècnic-Legal de l’Equip Electromèdic” que reculli els equips afectats i el
sistema operatiu a desenvolupar des del punt de vista dels treballs i de documentació
per realitzar-les. A la seva oferta proposarà el programa d'actuació del manteniment
legal que cregui adequat.
És responsabilitat de l’adjudicatari la notificació a l’HUB de qualsevol canvi de la
legislació durant la vigència del contracte que comporti la modificació total o parcial de
les instal·lacions.
4. REQUERIMENTS TÈCNICS PER PART DE L’ADJUDICATARI
Aniran per compte de l’adjudicatari tots els recursos utilitzats en la prestació del
servei.
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Enric Beltran González
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