PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
SUCCESSIU I CONTINUAT DE PRÒTESIS DE GENOLL I CIMENTACIÓ AMB DESTINACIÓ AL SERVEI
DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA
Barcelona, 16 de juliol de 2021
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat de pròtesis de
genoll i cimentació amb destinació al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (en endavant CMPSB), compost dels lots que seguidament es detallen:

LOT Nº 1: PRÒTESIS DE GENOLL
Sublot nº1 Pròtesi total de genoll de titani per al·lèrgics a metalls
Sublot nº2 Pròtesi total de genoll amb safata tibial anatòmica amb i sense conservació LCP
Sublot nº3 Pròtesi total de genoll anatòmica multi radi amb i sense conservació LCP
Sublot nº4 Pròtesi parcial femoropatel·lar
LOT Nº 2: CIMENTACIÓ DE GENOLL
Sublot nº1 Ciment d'alta viscositat amb gentamicina 40 gr.
Sublot nº2 Barrejador de ciment
Sublot nº3 Pistola de rentat amb filtres
Sublot nº4 Espaiador de genoll preconformat amb dos antibiòtics

La naturalesa i l’objecte del contracte permeten aquesta divisió en lots/sublots atès que s’han agrupat els
productes per tipus i funcionalitat dels productes, afavorint la concurrència de les empreses.

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I OBLIGACIONS ESSENCIALS:
Les descripcions de característiques detallades s'especifiquen en els següents documents adjunts:
 Annex I del PPT: Es detalla el número de lots, sublots, codis, característiques tècniques d'obligat
compliment i consums anuals.
 Lots: Sí. La licitació està composta per dos lots dividits en sublots. Es podrà presentar oferta a un o
més sublots d’un o els dos lots, sempre a la totalitat dels articles del/s sublot/s als quals es liciti.(veure
Annex I del PPT).
 Els articles oferts que no compleixin amb tots els requisits d'obligat compliment no seran valorats.
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3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES VALORABLES:
Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades seguint els
següents criteris automàtics:
LOT NÚM. 1 : PRÒTESIS DE GENOLL
SUBLOT Nº1 PRÒTESI TOTAL DE GENOLL DE TITANI PER AL·LÈRGICS A METALLS

Codi

Descripció

GAE126

Component femoral fabricat en aliatge de titani, alumini i vanadi en bloc massís, per
a pacients al·lèrgics als metalls, anatòmic i sense conservació del LCP. En les
diferents talles i mides. Estèril i unitari.
Que el metall sigui lliure de níquel per a pacients sensibles
Disponibilitat de versions dreta i esquerra
Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º
Opcions de superfícies articulars fixa o mòbil
Disponibilitat de cinc talles per extremitat
Que la fixació sigui cimentada

Codi

Descripció

GAF114

Safata tibial fabricada en aliatge de titani i vanadi en un bloc massís amb
recobriment de polimetilmetacrilat (PMMA) per a pacients al·lèrgics als metalls. En
les diferents talles i mides. Estèril i unitari
Que la safata tibial disposi de 7º de pendent
Que incorpori aletes d'estabilització per augmentar tant la solidesa del component
com la seva estabilitat rotacional.
Disponibilitat de mecanisme de bloqueig per assegurar l’acoblament entre la base
tibial i la superfície articular.
Que l'opció cimentada permeti col·locar augments i tiges d'extensió
Que presenti una quilla central cimentada antirrotacional
Opció de fixació cimentada amb recobriment de PMMA
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Codi

Descripció

GAF122

Insert tibial de polietilè d’Ultra Alta Densitat per a pacients al·lèrgics als metalls. En
totes les seves mides. Estèril i unitari.
Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º
Amb sacrifici del lligament creuat posterior (LCP)
Que incorpori un rebaix en una porció de la cara anterior per minimitzar la tensió del
lligament rotular en alta flexió
Altament entrecreuat i fixat a la safata tibial amb un mecanisme de bloqueig
Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen

Codi

Descripció

GAG039

Component patel·lar de polietilè d'ultra alt pes molecular. Cimentat i fixat amb tres
pivots. Estèril i unitari.
Que disposi de 6 mides estàndard (diàmetres 26,29,32,35, 38, 41mm) i de 4 mides
micros (diàmetres 26, 29, 32 i 35 mm).
Que disposi d'un disseny simètric amb una forma "tipus temple", (la qual cosa
optimitza l'àrea de contacte femoropatel·lar en alta flexió)
Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen
Que els tres pivots de fixació òssia tinguin el mateix diàmetre i la mateixa
localització independentment de la talla
Que disposi de vora per a fixació de ciment que proporcioni un bloqueig i una
contenció del ciment addicional.

SUBLOT Nº2

PRÒTESI TOTAL DE GENOLL AMB SAFATA TIBIAL ANATÒMICA AMB I
SENSE CONSERVACIÓ LCP

Codi

Descripció

GAE099
GAE143

Component femoral fabricat en aliatge de Crom-Cobalt-Molibdè, disponible amb o
sense conservació del LCP. Estèril i unitari.
Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º
Que disposi de dos versions d'amplitud diferents: Standard i estreta
Disponibilitat de 10 talles (versió Standard) ó 11 talles (versió estreta)
Component femoral asimètric que disposi de versió dreta i esquerra.
Opció de fixació cimentada o porosa

3

Codi

Descripció

GAF184

Safata tibial fabricada en aliatge de titani, alumini i vanadi, amb possibilitat de
col·locació de tija. En diferents talles i mides. Estèril i unitari
Que disposi d'una quilla antirrotacional que es centri a l'augmentar de mida
Disponibilitat de versions dreta i esquerra
Que incorpori aletes d'estabilització per augmentar tant la solidesa del component
com la seva estabilitat rotacional
Que la safata tibial posseeixi 5º de pendent posterior
Que la fixació sigui cimentada i disposi de recobriment de PMMA
Compatible amb components femorals i de superfície articular de diferents tipus de
constricció (CR, UC y LPS)
Que presenti un mecanisme de bloqueig que proporcioni un acoblament segur entre
la base tibial i la superfície articular

Codi

Descripció

GAF124
GAF177
GAF178
GAF179
GAF180
GAF181
GAF182
GAF183

Insert tibial de polietilè d'ultra alta densitat que disposi de diferents tipus de
constricció: CR, UC, PS i PS augmentat. En les seves diferents talles i mides. Estèril
i unitari

Disponibilitat de versions dreta i esquerra
Possibilitat d'obtenir una flexió activa màxima de 155º
Que disposi de polietilens que creixin d'1mm en 1mm de gruix fins a 14mm
Que incorpori un rebaix en una porció de la cara anterior per minimitzar la tensió del
lligament rotular en alta flexió
Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen
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Codi

Descripció

GAG043

Component patel·lar de polietilè d'ultra alta densitat. Cimentat i fixat amb tres pivots.
En les diferents talles i mides. Estèril i unitari.
Disponibilitat de 5 mides estàndard (diàmetres 26, 29, 32, 35, 38 i 41mm)
Que disposi d'un disseny simètric amb una forma "tipus temple", (la qual cosa
optimitza l'àrea de contacte femoropatel·lar en alta flexió)
Que els tres pivots de fixació òssia tinguin el mateix diàmetre i la mateixa localització
independentment de la talla
Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de
nitrogen

SUBLOT Nº3

PRÒTESI TOTAL DE GENOLL ANATÒMICA MULTIRADI AMB I SENSE
CONSERVACIÓ LCP

Codi

Descripció

GAE060
GAE128

Component femoral anatòmic multi radi, amb o sense conservació del LCP. Estèril i
unitari.
Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”) per a reduir l'instrumental
a caixa i mitja
Que el sistema de genoll disposi d'una plantilla de tall que permeti triar entre
referència anterior i posterior durant la intervenció
Que disposi de component femoral cimentat i no cimentat
Que el component femoral permeti un moviment axial d'almenys 12,5°

Codi

Descripció

GAF016

Safata tibial en aliatge de titani cimentada. En les diferents talles i mides. Estèril i
unitari
Que s’ofereixi l’opció d'afegir tiges i augments en la tíbia primària
Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”)
Que disposi d'un disseny amb dos aletes estabilitzadores i una quilla central

Codi

Descripció

GAF003
GAF160
GAF132

Insert tibial de polietilè d'ultra alt pes molecular, en les diferents mides i talles. Estèril
i unitari.
Que el polietilè tingui una caiguda posterior de 5º
Disponibilitat en 3 tipus de polietilè: per CR (retenció de creuat), PS (postero
estabilitzat) i UC (ultracongruent)
Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”)
Disponibilitat amb o sense conservació del LCP
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Codi

Descripció

GAG035

Component patel·lar cimentat de polietilè d'ultra alt pes molecular. En les diferents
talles i mides. Estèril i unitari
Que tingui possibilitat de proves d’un sol ús (“single use”)
Disponibilitat de dues opcions de patel·la: inset (1 pivot) i onset (3 pivots)
De diàmetre mínim de 26 mm.

SUBLOT Nº4 PRÒTESI PARCIAL FEMOROPATEL·LAR
Codi

Descripció

GAE127

Component tròclea femoral fabricat en aliatge de Crom-Cobalt-Molibdè, cimentat i
anatòmic. Estèril i unitari.
Disponibilitat de versions dreta i esquerra
Disponibilitat d’un mínim de 5 talles per esquerra i dreta
Compatible amb els components rotulars existents
Que el component troclear disposi de 3 pivots per a poder fixar-se mitjançant tècnica
de cimentació

Codi

Descripció

GAG039

Component patel·lar de polietilè d'ultra alt pes molecular. Cimentat i fixat amb tres
pivots. Estèril i unitari.
Que disposi de 6 mides estàndard (diàmetres 26,29,32,35, 38, 41mm) i de 4 mides
micros (diàmetres 26, 29, 32 i 35 mm)
Que disposi d'un disseny simètric amb una forma "tipus temple", (la qual cosa optimitza
l'àrea de contacte femoropatel·lar en alta flexió)
Que el sistema d'esterilització sigui mitjançant raigs gamma en atmosfera de nitrogen
Que els tres pivots de fixació òssia tinguin el mateix diàmetre i la mateixa localització
independentment de la talla
Que disposi de vora per a fixació de ciment que proporcioni un bloqueig i una
contenció del ciment addicional
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LOT NÚM. 2 : CIMENTACIÓ GENOLL
SUBLOT Nº1 CIMENT D'ALTA VISCOSITAT AMB GENTAMICINA 40 GR
Codi
GAD066

Descripció
Ciment ossi radioopac precarregat de 40 gr de pols (Tolerància +/- 10%) i 20ml de
líquid (Tolerància +/- 10%), d'alta viscositat, amb Gentamicina i colorant. Estèril i
unitari
Que contingui un colorant tant en líquid com en pols, per a una millor visualització
Que la seva composició sigui a base d’un copolímer de metilacrilat-metilmetacrilat en
pols i monòmer de metil-metacrilat líquid (que al barrejar-se s’obtenen cadenes de
polimetil metacrilat)
Que disposi de com a mínim 4 estudis clínics amb evidència científica nivell 2 segons
criteris JBJS (The Journal of Bone and Joint Surgery) de comparativa amb altres
ciments
Que contingui Diòxid de Zirconi com a mitjà de contrast radiològic
Que l'esterilització sigui per òxid d’etilè

SUBLOT Nº2 BARREJADOR DE CIMENT
Codi

Descripció

GAT004

Sistema per barrejar ciment ossi per a aplicacions protèsiques. Radioopac. Lliure de
làtex. Estèril i unitari
Que el grau de buit de funcionament sigui de 550mmHg
Que posseeixi un filtre de carboni activat microbiològic (que afavoreix la disminució en
l'emissió de gasos)
Que presenti un recipient sense PVC de gran capacitat de fins a 3 càrregues de
ciment
Que incorpori una pala de puntes arrodonides i amb moviment oscil·lant per
homogeneïtzar la barreja
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SUBLOT Nº3 PISTOLA DE RENTAT AMB FILTRES
Codi

Descripció

FRE233

Sistema de rentat pulsàtil per a l'eliminació i neteja del teixit necròtic, bacteris i altres
materials contaminants. Lliure de làtex. Estèril i unitari
El sistema ha de disposar de cànula per a rentat de maluc i per a rentat de genoll
El sistema ha de poder irrigar i succionar de forma simultània
El sistema ha de funcionar mitjançant una bateria autònoma de piles
Que incorpori un sistema de protecció d’esquitxades de doble con, dissenyat per
minimitzar l’esquitxada i ajudar a controlar els perills associats

SUBLOT Nº4 ESPAIADOR DE GENOLL PRECONFORMAT AMB DOS ANTIBIÒTICS
Codi

Descripció

GAF148

Espaiador temporal preconformat de genoll amb dos antibiòtics. Lliure de làtex. Esteril
i unitari
Que els dos antibiòtics que incorpora siguin Vancomicina i Gentamicina
Que estigui compost per dos elements articulats independents
Disponible en tres mides diferents (60, 70 i 80mm)
Possibilitat de subministrar dispositius de prova per poder escollir la mida de l’implant
definitiu

4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
La informació que s’indica s’haurà de presentar en català i/o castellà, en format digital:
-

Catàleg i foto del producte
Fitxa tècnica descriptiva de les característiques tècniques de cada un dels productes oferts i
referències amb la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents.
Certificacions: Document d’anotació en el Registre de Productes Sanitaris (compliment “Real
Decreto 1591/2009, del 16 de octubre”), Declaració de conformitat de marcat CE i marcat CE.
Descripció d’embalatge i etiquetatge.
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5. MATERIAL EN DIPÒSIT:
Les empreses han de facilitar en qualitat de dipòsit i durant la vigència de aquest expedient tot el que es
detalla a continuació:

Articles (Pròtesis de genoll):
-

-

L'adjudicatari establirà a les dependències del CMPSB un dipòsit en la quantitat d'unitats
sol·licitades en funció de l'activitat.
Aquell material amb data de caducitat inferior a 30 dies serà retirat i substituït per l'empresa
adjudicatària sense cost addicional per al CMPSB.
La reposició del material implantat es realitzarà en un termini no superior a 24 hores. Aquest
termini serà menor si es tracta de comandes urgents.
És responsabilitat de l'adjudicatari mantenir les caducitats mínimes dels materials en dipòsit,
d'acord amb el que estableix el PPT. Les quantitats dipositades per l'adjudicatari hauran d'estar
sempre actualitzades pel que fa a la seva caducitat
En finalitzar el contracte serà responsabilitat de l'adjudicatari retirar els dipòsits no consumits.

Instrumental per a la utilització del material adjudicat en cas de ser necessari:
-

-

-

També caldrà deixar en dipòsit durant la vigència del contracte l'instrumental específic i necessari
per a la utilització del material adjudicat per poder realitzar les tècniques derivades d'aquests
procediments.
L'instrumental s'ha de subministrar en els seus corresponents contenidors quirúrgics, que
permetin el seu emmagatzematge, esterilització i presentació al quiròfan amb l'antelació
necessària marcada pel CMPSB.
Durant la vigència del contracte, es podrà variar la quantitat d'unitats en dipòsit i de l'instrumental
per a la seva col·locació a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats del centre.

6. CONDICIONS DELS EMBALATGES:
Caldrà que s’acompleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per tal que la
mercaderia no sigui retornada:
-

En la seva proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats
els productes oferts.
A l’exterior de l’embalatge s’haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o
imprès sobre aquests, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
En l’embolcall, tant individual com final, dels productes envasats que siguin estèrils, hi haurà de
constar el tipus d’esterilització i la data de caducitat. Així mateix, en l’embolcall final també serà
necessari que hi consti el número de lot, de sèrie i la referència de l’article.
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7. CONDICIONS DE LLIURAMENT:
Segons indicacions per part del CMPSB de les diferents comandes.
S’haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s’haurà
d’avisar amb antelació al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72 hores.
Tot el material haurà de lliurar-se a l’adreça consignada a la comanda que podrà ser:
1. Material destinat als nostres centres:


Magatzem Hospital de l'Esperança, Mare de Déu de la Salut, 15, 08024 Barcelona
Tel. 93 367 41 40. Correu: compres@psmar.cat



Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona
Tel. 93 248 30 37. Correu: compres@psmar.cat

Horari de lliurament:
 Hivern: del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i divendres de 8 a 13 hores.
 Estiu: del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i divendres de 8 a 12 hores.
2. Material amb destinació a la nostra plataforma logística, magatzem Central CMPSB:


Coordinació Logística Sanitària (CLS). 93 574 82 30
C / Creueta s / n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona

Horari de lliurament:
 De dilluns a divendres de 8 a 14 hores.
Albarans de lliurament/reposició i consum:
El proveïdor lliurarà el material de depòsit amb un albarà de lliurament/reposició.
Una vegada utilitzat el material de dipòsit, el CMPSB informarà al proveïdor del seu ús adreçant-li pels mitjans
de comunicació habituals, un full d’implantació del material, i el proveïdor obligatòriament enviarà al CMPSB
un albarà de consum on hi consti el material implantat (per així mantenir la traçabilitat). D’aquesta manera, el
CMPSB podrà generar una comanda per tal de procedir a la facturació de l’esmentat material implantat.
Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament/reposició i consum (parcial o total) vagi
acompanyat del corresponent albarà, el qual haurà de ser validat i on es podrà identificar clarament:







Número de comanda
Nom del producte
Codi EAN.
Referència de l’article segons proveïdor
Referència de l’article segons CMPSB
Quantitat: en nombre d’unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.
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Tot lliurament NO acompanyat del corresponent albarà, serà rebutjat.
Embalatges:
Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitar la seva manipulació.
En cas que determinats articles s’haguessin de portar en palets al magatzem central del CMPSB per a la seva
posterior distribució als centres, les empreses que resultin adjudicatàries tindran l’obligació que els palets de
fusta que s’utilitzin siguin EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palets) i hauran de
portar gravats els logotips corresponents, i les seves dimensions seran les de un palet europeu o europalet de
800mm d’ample x 1200mm de llarg.
Per al seu correcte emmagatzematge a la nostra plataforma logística (CLS) l’alçada de la càrrega màxima
dels palets no superarà en cap cas els 1200mm.
Les empreses adjudicatàries estaran obligades a retirar els materials defectuosos i a substituir-los per altres
de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

8. MOSTRES:
En la present licitació no es necessària la presentació de mostres.

9. GESTIÓ D’INCIDÈNCIES:
D’acord amb els criteris de valoració automàtica en l’apartat de Gestió d’incidències (Ruptura d’estoc), (Annex
4 de PCAP), es valorarà:
-

Que el licitador proporcioni un producte alternatiu de característiques i qualitat igual o superior a
l’adjudicat mantenint el preu d’adjudicació.

10. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D’ESTOC:
Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada
continuïtat de l’abastiment.
En cas que per part de l’empresa adjudicatària es produís un desabastiment de l’objecte del contracte:
-

-

S'haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses
d'aquest producte la qual cosa es farà conforme al punt 13.1 Imposició de les penalitats del
PCAP.
Així mateix, 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
en les condicions pactades.

D'acord amb els criteris de valoració automàtica en l'apartat de gestió d'incidències (Annex 4 de PCAP), es
valorarà si el licitador proporciona un producte alternatiu, d‘igual o superior qualitat, en cas de trencament
d’estoc.
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11. DISPOSICIONS GENERALS:
L’adjudicatari resta obligat a prestar l’assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels
productes subministrats al personal designat del CMPSB. Impartint els tallers/sessions que calguin, així com
aportar el material docent que s’escaigui, si és el cas.
Els adjudicataris tenen l’obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mides o llargades que es
produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i
quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-les dins el catàleg de l’hospital i a
subministrar-les en les mateixes condicions que l’article inicialment adjudicat. Si les noves mides o llargades
no s’adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d’aquest
producte.
En cas que l’adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes
tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística i al Servei de
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, presentant el document tot indicant l’antiga i la nova denominació,
assumint l’adjudicatari qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el
preu. Si les noves característiques del producte no s’adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà
compromís per part del mateix per al consum d’aquest producte.
Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a proposar substitucions dels productes o
materials seleccionats, per d’altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les
prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l’inicialment
adjudicat i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l’article inicial. Només es
podrà excloure l’aplicació d’aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionat en
perjudici de l’adjudicatari, quedant aquesta circumstància degudament acreditada a l’expedient.
En tot cas, l’òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a instància
d’aquest, té la facultat d’incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d’interès públic
o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s’hagi iniciat
posteriorment a la data límit de presentació d’ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a
l’inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen
l’esmentada contractació.

12. UNITAT RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT:
Correspon al cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del CMPSB la responsabilitat envers el
compliment del subministrament del present contracte i, en particular, de vetllar pel compliment d’allò previst
al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al present Plec de Prescripcions Tècniques.

Dr. Joan Carles Monllau García
Cap de Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
CMPSB
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