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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI DEL SERVEI DE GESTIÓ DE
SUBMINISTRAMENT, DISTRIBUCIÓ, EMMAGATZEMATGE I REPOSICIÓ DE MATERIAL DE
COBERTURA QUIRÚRGICA D’UN SOL ÚS PER A LES ÀREES QUIRÚRGIQUES DE LA
CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA
1.- OBJECTE
1.1

Contractació de la gestió de subministrament, distribució, emmagatzematge i
reposició de material de cobertura quirúrgica d’un sol ús per a les àrees
quirúrgiques de la Corporació de Salut del Maresma i la Selva.

1.2

A l’annex I s’hi relacionen els processos o equips anuals estimats del material
necessari, a títol merament informatiu, que previsiblement suposen el percentatge
més significatiu del cost global del subministrament anual que es vol contractar, sense
que això suposi que tots ells han de ser demanats i que no es puguin demanar altres
de diferents, donat que es podran variar en funció de les intervencions dels diferents
serveis quirúrgics de la Corporació.

1.3

El preu de la gestió del subministrament, distribució, emmagatzematge i reposició de
material de cobertura quirúrgica, s’estableix a raó d’un preu unitari per processos o
equips, d’acord amb el que s’especifica en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
L’import total del contracte té caràcter estimatiu, sent el preu del contracte el que resulti
de l’activitat realment realitzada segons les necessitats de l’en contractant i en funció
del preu unitari ofert per l’empresa que resulti adjudicatària.

L’objecte del contracte es:
Servei de gestió de subministrament, distribució, emmagatzematge i reposició de material de
cobertura quirúrgica d’un sol ús per a les àrees quirúrgiques de Hospital Comarcal de Blanes i
de l’Hospital Sant Jaume de Calella de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

2.- NORMATIVA
2.1

Normatives harmonitzades:




2.2


Tots els articles haurà de complir la Normativa Comunitària Directiva 93/42 CEE del
14 de juny del 1993, del consell d’Europa relatiu als productes sanitaris i al que està
disposat a la Disposició transitòria primera del Real Decret 1591/2009 de 16
d’octubre pel que es regula en material de qualitat, etiquetatge i envasat, dels
productes sanitaris. Acreditació de la marca CE per a fabricants, processadors i
productes
En general, i durant la vigència d’aquesta licitació, es complirà qualsevol
normativa que afecti als articles que son objectes d’aquest. ( estàndards marcats per
la CEE en matèria de cobertura quirúrgica i material sanitari).
Certificats de qualitat dels productes :
Compliment dels requisits de la normativa UNE-EN 13795 -2013 (panys, bates i roba
en general per aire net d’utilització quirúrgica ).
 Requisits generals per fabricants, processadors i productes
 Mètodes d’assaigs.
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 Requeriments tècnics. Requisits de funcionament. Nivells de rendiments Valors límits
*El compliment de la normativa UNE-EN 13795 haurà de ser certificat per un test de laboratori
extern homologat, en que s’especifiqui el nivell de compliment .


Normativa UNE-EN ISO 11810. Test de resistència a làsers quirúrgics i equips
relacionats amb el làser (test d’inflamabilitat), en aquells productes en els que
s’apliquin.



Certificat de compliment de la normativa UNE-EN ISO 10993-1: 2010 Avaluació
biològica de productes sanitaris (Part-1: Avaluació i assags mitjançant processos der
gestió de risc (ISO 10993-1: 2009)



Pel que fa a l’etiquetatge dels productes sanitaris, l’empresa haurà de presentar una
declaració conforme tots el productes van etiquetats acomplint el contingut previst a
l’apartat 13.1 de l’Annex I del RD 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els
productes sanitaris.



Caldrà presentar certificats que els material oferts:


Estiguin lliures de materials amb ingredients tòxics, olors nocives i tints no
indeleble.



S’adeqüin a la Norma ISO 9001. Sistema de Gestió de la Qualitat Empresarial



S’adeqüin a la Norma ISO 13485. Sistema de Gestió de la Qualitat en Productes
Sanitaris.



Directiva 2010/32/UE del Consell, de 10 de maig, incorporada al Dret espanyol
mitjançant l’ordre ESS/1451/2013 , de 29 de juliol

2.3
Certificats de qualitat de l’esterilització (depenent del procés, la norma que
correspongui)



Certificat de compliment de la norma UNE-EN ISO 11135-1:2007 o UNE-EM ISO
11135:2015. Esterilització de productes sanitaris. Òxid d’etilè.



Certificat de compliment de la norma UNE-ENN ISO 11137-1:2007 / A1: 2015.
Esterilització de productes per assistència sanitària. Radiació (part-1)



Fitxes tècniques de cada producte que indiquin els valors obtinguts al tests de
conformitat amb la norma UNE-EN 13795:2011+A1:2013 part 2, realitzats per
laboratori acreditat. Ressenyar la conformitat amb la part 1 de la mateixa norma per:








Resistència a la penetració de líquids (d’acord amb UNE-EN 20811:1993)
Resistència a la penetració microbiana en humit (d’acord amb PNE-prEN ISO
22610)
Resistència a la penetració microbiana en sec (d’acord amb PNE-prEN ISO
22612:2005)
Avaluació de la neteja microbiana (d’acord amb UNE-EN ISO 117371:2007/AC:2009)
Despreniment de partícules (d’acord amb UNE-EN ISO 9073:10)
Resistència als trencaments, longitudinal i transversal en humit i en sec
(d’acord amb UNE-EN 29073-3:1993)
Resistència a la tensió, longitudinal i transversal en sec (d’acord amb UNE-EN
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ISO 13938-1:2000)
La no presentació d’aquestes dades, amb la seva documentació, suposarà l’exclusió del procediment
2.4

Altres certificat (o en procés d’obtenció)




Sistemes de gestió mediambientals
Normas de responsabilidad social (Tipo SA8000:2001)
Altres.

3.- REQUISITS GENERALS PER LA COMERCIALITZACIÓ DELS MATERIALS.
3.1

Els productes hauran de portar a l’etiqueta de l’embolcall de venta, el marcat CE.
Aquest marcat CE també haurà de figurar en el prospecte d’instruccions, en el
cas que n’hi hagi.

3.2

L’ etiquetat i les instruccions de l’ús dels productes que se subministraran, hauran de
figurar en català i/o castellà. També s’hi admetran símbols normalitzats per la Unió
Europea

3.3

L’ etiquetat haurà de portar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Fabricant
CE
Nom del producte i/o referència comercial.
Mides
Dibuix del material que inclou el set (opcional)
Data caducitat : MES I ANY.
Número de lot identificatiu del fabricant i codi
de barres
Data i mètode d’esterilització.
Codi de la CSMS i Codi de barres
L’observació: “No es podrà utilitzar si el
paquet està trencat” o bé una altre semblant.
Sense làtex

3.4

En funció del programa informàtic i sistema de càrrega de material al pacient, l’etiquetat
que l’identifiqui ha d’assegurar la traçabilitat i adaptar-se al sistema de lectura implantat
a la CSMS (Codi EAN 128 – GS1)
a. Codi EAN 13

3.5

Embalatge (3 nivells tant per procés com per material sols):
1. Tot el material necessari per cada procés, estarà junt i embolicats amb cobertura
impermeable, preferiblement reforçada, i en una sola bossa estèril..
2. Caixa preferiblement dispensadora asèptica
3. Caixa de transport (les caixes de transport i el seu contingut ha d’haver estat
sotmeses a un mètode d’esterilització certificat segons normatives vigents)

4.- CONTROL DE QUALITAT
4.1

L’administració, d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic, té el dret d’inspeccionar i de ser informada del procés de
fabricació del producte que hagi de ser entregat com a conseqüència del contracte, i
podrà ordenar o realitzar, per ella mateixa, anàlisis, assajos i proves dels materials
que es fan servir, establin sistemes de control de qualitat i dictar disposicions que
consideri oportunes per l’estricte compliment dels temes acordats.
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5.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL
5.1 Cobertura Quirúrgica.
El material ofert a la present licitació haurà de complir les següents característiques:


Embolcalls:







Lliure a la seva composició d’ingredients tòxics, olors nocius o molestos tints indelebles.
Triple nivell d’embalatge amb caixa de transport, bossa de polietilè o caixa dispensadora, amb
pestanya o solapa.
Envàs unitari estèril, de material resistent a estrips, químics i olis, de fàcil apertura, amb
pestanya o solapa.
Els equips hauran d’estar embolicats amb pany de taula impermeable (reforçat quan calgui),
preferiblement absorbent, de dimensions adequada per cobrir la taula quirúrgica principal
sense tenir q canviar la taula d’instrumentació ni utilitzar un altre pany estèril per a la
preparació de dita taula.

Cobertura










o

Òptima resistència a estrips, perforacions, torsions i l’abrasió
Cobertura preferentment exempta de cel.lulosa per un menor despreniment de borrissol.
Sense costures
Pictogrames orientatius als llençols dels equips per a la correcta col·locació de les
mateixes
Adhesiu hipoalergenic, lliure de làtex.
Vores adhesives que no es desenganxin amb facilitat al contacte amb líquids o secrecions,
inclouen suport de paper setinat per cobrir la vora adhesiva a la seva totalitat i
suficientment fort per a que no es trenqui quan es retiri l’adhesiu.
Llençols principals de teixit bilaminat o trilaminat, amb o sense reforç o de polipropilè tipus
SMMMS, en funció de les necessitats del procediment
Compliment de la normativa UNE-EN 13795
Resistència a la penetració de patògens sanguinis (ASTM F1671-97 si es té, adjuntar
certificat

Material Trilaminat :
 Capa superior de polipropilè amb capacitat d’absorció de líquids (hidròfil), Lliure de
borrissol.
 Capa intermèdia de polietilè, barrera impermeable a líquids i gèrmens.
 Capa extra inferior de Polipropilè no porós (en contacte amb el pacient) que eviti el
contacte amb la pel·lícula de polietilè. De tacte agradable per el pacient i que li
proporcioni un millor confort, normotèrmia, en intervencions de llarga durada.
Aquesta capa de confort haurà d’estendre a tota la superfície.
 Incorporació de reforços superabsorbents a l’àrea critica dels llençols empleades en
cirurgies d’alt nivell de fluids
 Màxima adaptabilitat.
 Hipoal·lergenic.
 Sense costures
 Preferiblement transpirable
 Ignífug
 Gramatge:
o Per a llençols trilaminats sense reforç : > 65 gr./m2
o Per a llençols trilaminats amb reforç : > 135 gr./m2

o

Material Bilaminat :
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 Capa superior de Polipropilè hidròfil, proporciona capacitat d’absorció de líquids
 Capa inferior de polietilè, làmina barrera impermeable a líquids i gèrmens.
 Incorporació de reforços superabsorbents a l’àrea crítica de aquests llençols
empleats a cirurgies amb alt nivell de fluids
 No seran vàlids els panys i llençols bilaminats formats per polietilè + tissue de paper
degut al seu baix nivell d’absorció i resistència a la tracció.
 Màxima adaptabilitat.
 Hipoalergènic.
 Sense costures
 Preferiblement transpirable
 Gramatge:
o Per a llençols bilaminats sense reforços: > 55 gr./m2
o Per a llençols bilaminats amb reforç (a la zona del reforç) : > 105 gr./m2

o

Material tipus SMMMS :
 Material de polipropilè al 100%
 Estructurat en 5 capes, com a mínim (SMMMS) unides entri sí tèrmicament
 Les dos capes externes compostes per fibres d’alta resistència tipus spunbond (S).
 Les tres capes intermedies de teixit tipus metblown (M), confereixen al material les
característiques de barrera al pas de líquids i gèrmens, mantenint la transpirabilitat
 Gramatge : > 42 gr./m2

5.2 Bates Quirúrgiques :
Característiques bàsiques
 Fabricades 100% en polipropilè laminat: SMS no teixit. SMMS no teixit, SMMMS no teixit.
 En cas de bates reforçades, també s’admeten bates polilaminades
 Teixit no teixit (TNT), no inflamable, amb gramatge mínim de 35 gr./m2 , hidròfob i permeable
al vapor d’aigua (transpirable). Resistència optima a l’esquinçament, torsió, abrasió,
perforació i una resistència a penetració de líquids de, al menys, 35cm/H2O
 Lliure a la seva composició d’ingredients tòxics, olors nocius o molestos i tints indelebles.
 Lliure de làtex
 Mànigues enganxades (estàndard) o raglan rematades amb puny elàstics de polièster o cotó
que s’ajustin als canells i d’uns 6-10 cm de longitud aprox.
 L’escot rodó, anatòmic, i ampli per major adaptabilitat i confort al coll, amb tancament per
velcro o sistema similar (de mida gran), que garanteixi el tancament i ajustament correcte.
Sistemes que assegurin un bon ajust durant tot el seu us.
 Cinta ajustable a la cintura amb tancament per mètode estèril amb targeta de transferència.
 Doble costura (segellat) en espatlla i zones crítiques a excepció de punys i costures
segellades en mànigues
 Solapades en la part posterior.
 Confortabilitat termofisiològica i transpirabilitat a l’aire. Manejabilitat i adaptabilitat.
 Targeta de transferència de gran mida per no comprometre la tècnica asèptica.
 Cada bata individual portarà 2 tovalloletes eixugamans i el embolcall de transferència, de
SMS, exempt de cel·lulosa.
 Identificació clara de la mida i la longitud a la bata
 Identificació de la mida per distintius clarament identificables, de colors.
En endavant les denominarem :


Tipus 1: “REFORÇADA”



Classificada com “prestació reforçada” de conformitat amb EN 13795
Material : teixit sense teixir tipus SMMS (mínim). Reforçada amb Polietilè no teixit
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en pit i mànigues.
Reforços transpirables que cobreixin com a mínim pit, abdomen i avantbraços.
Aquest reforços estaran segellats perimetralment. La resistència a penetració de
líquids en àrees crítiques haurà de ser de, al menys, 100 cm/H2O.
Compliment de la normativa UNE-EN 13795 i certificades com d’ “Altes Prestacions”
Longitud 130 cm aprox.,
Longitud 150 cm aprox.,
Longitud 160 cm aprox.,
Longitud 170 cm aprox.,
Totes les unions i reforços en zones crítiques (mànigues, pit...) han de ser amb
termosegellat o adhesiu fred
Hipoalergènic.

Tipus 2 : “ESTÀNDARD”
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compliment de la normativa UNE-EN 13795 i classificada com “prestació estàndard”
de conformitat amb EN 13795
Material : teixit sense teixir tipus SMMS, (mínim). Polipropilè no teixit
Longitud 120 cm aprox.,
Longitud 130 cm aprox.,
Longitud 150 cm aprox.,
Longitud 160 cm aprox.,
Totes les unions (mànigues, espatlla, pit...) han de ser amb termosegellat ultrasònic.
Permeable a l’aire
Hipoalergènic.

Per a tot el material que inclogui elements adhesiu, el proveïdor haurà de presentar certificat que validi que
es tracta d’un component hipoalergènic, lliure de làtex. La vora adhesiva, a ser possible, ha de tenir un petit
marge sense element adhesiu, ha de ser resistent als líquids i haurà d’estar coberta per suport de paper en la
seva totalitat.
Les mesures dels diferents elements de cobertura quirúrgica que figuren en el Plec Tècnic, concretament les
referents a orificis, fenestracions, zones de reforç, amplades i longituds, s’entendran com a “aproximades”, i
en tot cas, caldrà que cobreixin les necessitats assistencials de professionals i pacients (per tal
d’aconseguir el correcte funcionament, utilització i resultat del producte i la seva adequació a les
necessitats sanitàries), en cas contrari, es desestimarà.
La desviació respecte a les mides que consten en el plec, només poden ser acceptades si son poc
significatives i sempre que les mides proposades, diferents a les fixades en el plec, no interfereixi en el
correcte funcionament per al qual és necessari, la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics
corresponents.
Totes les referencies a bisturís de 23, 15 o 11, es refereix a fulles de bisturís, sense mànec (Tipus Swann
Morton) (No s’acceptaran ofertes que presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Les cànules Yankauer son sense control d’aspiració
Qualsevol element que pugui representar a una marca comercial, només serà tingut en compta a títol
orientatiu, descriptiu.

5.3 Innovacions i científiques:
L’empresa adjudicatària haurà d’adaptar respecte de l’objecte del contracte, les evolucions i canvis tecnològics
que millorin notòriament la prestació, i sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la
tècnica, s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

6.- CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT
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6.1. Condicions de subministrament
 L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials adjudicats amb una caducitat
mínima de 2 anys
 L’empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en
les condicions adequades i sense cap càrrec.
 L’empresa adjudicatària haurà de deixar en dipòsit un estoc d’equips, pactat amb el centre, que
permeti cobrir les intervencions programades i les urgències; adaptable segons les necessitats.
Una vegada acabat el contracte, la CSMS només es farà càrrec del material que restin en estoc,
per un període màxim d’un mes (explicar-ho).
 El subministrament, l’emmagatzematge i reposició del material de la licitació es farà íntegrament
per l’adjudicatari, assumint la responsabilitat total de l’organització, gestió i control dels dipòsits
de materials, que deurà ser aprovada per la Direcció de la Corporació de Salut del Maresma i la
Selva.
 Així mateix, l’adjudicatari adequarà les instal·lacions destinades al emmagatzematge del material,
així com el material de transport intern que sigui precís


L’adjudicatari instal·larà a cada hospital, un sistema informàtic per gestió dels dipòsits tant
en el servei de distribució com de subministrament. Els hospitals disposaran a temps real, el
consum per equips i entregues pendents, mitjançant consultes online. El sistema informàtic
constarà, tant de software, llicència, com dels equips necessaris pel seu funcionament (lectors de
codi de barres, impressores, ordinadors complerts amb pantalla, teclat i ratolí, armari
intel·ligent...). La tecnologia necessària utilitzada haurà de poder connectar-se al sistema
informàtic de la CSMS, sense cap cost addicional i es demanarà al proveïdor la creació de la
interfase necessària. L’adjudicatari quedarà d’acord amb el servei d’informàtica de la CSMS per
tot el servei de suport (Annex 2 : Necessitats a complir). Una vegada acabat el contracte, tots
aquests equips passarien a ser propietat de la CSMS



En el cas d’impossibilitat de subministrament:
o Hauran de comunicar-ho a Logística-Compres;
o facilitaran una alternativa pròpia amb l’antelació suficient per tal de comprovar la seva
idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.
o En el supòsit que l’alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat
inicialment, Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir l’abastament
als centres destinataris.

6.2 . La formació del personal serà a càrrec de l’empresa adjudicatària, tant la clínica com la
logística i personal tècnic, esta haurà de perllongar-se, si fos necessari, durant tota la vigència del
contracte.
6.3. Entrega i reposició de material


El material serà lliurat a les Àrees Quirúrgiques ( Esterilització ) tant de l’hospital de
Calella com l’hospital de Blanes.. El subministrament, la distribució, l’emmagatzematge i
reposició del material de la licitació es farà íntegrament per l’adjudicatari. L’adjudicatari serà el
responsable de l’organització, gestió i control del dipòsit del material, que deurà ser aprovada
per la Direcció de la Corporació de Salut del Maresma i la Selva, quedant sota la seva
responsabilitat la reposició del mateixos.



El desembalatge, la col·locació del material i la retirada del cartró d’embalatge serà a
compta de l’adjudicatari, respectant a cada moment, les mesures higièniques



L’adjudicatari deixarà un estoc de material màxim per a cobrir el consum de 15 dies, per cobrir
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les necessitats quirúrgiques pactades amb els responsables de l’àrea quirúrgica de cada centre,
fent la reposició dos cops per setmana, llevat que s’acordin condicions diferents pactades amb
les dues parts, amb un servei de reposició del material que s’hagi consumit, segons acordat,
llevat que s’acordin condicions diferents pactades amb les dues parts. El material en dipòsit serà
propietat de l’adjudicatari i la gestió de l’estoc serà obligació també de l’adjudicatari.


Tanmateix en els dipòsits hi haurà una dotació de material solt estèril per poder atendre
petites eventualitats
-

Bates
Camp amb i sense finestra, de varies mides.
Llençols de varies mides.
Bossa instrumental
Etc...

Descrits a l’annex I de composició de sets


L’adjudicatari farà reposicions en un màxim de 24 hores en cas d’urgència.

7.- MOSTRES DELS EQUIPS I PRESENTACIÓ PROGRAMA INFORMÀTIC
Per valorar els productes serà imprescindible la presentació de mostres dels equips (processos), aquestes
s’hauran de presentar en el termini màxim de 8 setmanes posterior a la publicació d’aquest plec.
Les mostres hauran d’anar identificades amb el nom del procés, número de l’expedient de Contractació, nom
del licitador, i amb la reproducció de les etiquetes identificatives de l’apartat 3.4 i 3.5
Es presentaran les següents mostres:
1 : Mostres estèrils: mínim 3 unitats dels següents sets:
Calella
 Set d’ histerectomia vaginal
 Set d’RTU
 Set Cirurgia Menor I
 Set abdominoperineal
Blanes
 Set Pròtesis de genoll
 Set Pròtesis de maluc
 Set Quirúrgic Peu
 Set Quirúrgic de mà.
2: Mostres no estèrils, 1 unitat, la resta dels equips i materials sols
Només en el cas de “mostres no estèrils”, el material podrà ser no estèril, per facilitar l’enviament. Una
vegada signat contracte, tot el material subministrat serà estèril.
Les mostres s’entregaran al servei de compres de Calella o Blanes, segons equips, juntament amb el llistat
del material lliurat. En els lliuraments de mostres es signarà un document comprovant del lliurament de les
quantitats i conceptes que corresponguin en cada cas.
Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
El programa informàtic i la proposta d’Interface amb el sistema central de la CSMS serà presentat tant al
servei d’informàtica com a les caps d’àrea de quiròfan dels dos hospitals i a logística. Per aquesta
presentació, caldrà contactar amb el departament de compres per quedar en el dia de la presentació amb les
parts implicades. La presentació es farà tant al hospital Calella com a l’hospital de Blanes de manera
independent.
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8.- OFERTA ECONÒMICA
L’oferta econòmica es deurà presentar el cost per equip o set, indicant la referència corresponent, i el total
de l’oferta econòmica anual sense IVA per Hospital de Calella i Hospital de Blanes.
L’oferta inclourà també el preu unitari de tots aquells materials solts que es descriuen.
L'oferta econòmica total anual es calcularà en base a multiplicar la tarifa proposada per cada tipus, pel
nombre de processos estimats de cada tipus, i afegint la suma total dels resultats. S’aplicarà per l’Hospital
de Calella i per l’ Hospital de Blanes, sumant també el resultat de tots dos centres.
S’entregaran les fitxes tècniques dels sets així com la fotografia d’aquests.
S’entregaran també els preus de l’oferta amb l’ Excel de l’Annex III, i en pdf.

9.- PROCÉS DE FACTURACIÓ
L’adjudicatari emetrà una factura electrònica mensual dels equips i materials, generant un raport des dels
diferents clients (l’hospital de Calella i l’hospital de Blanes ) al preu ofert de la present licitació.
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ANNEX I-A : COMPOSICIÓ SETS
UNITATS
ANUALS

SETS HOSPITAL COMARCAL DE BLANES

SET DE FX FEMUR (RICHARDS)
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. 6prox.
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.
Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades 10x20cm
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.

60

34,000 €
1
6
2
20
1
1

Bisturí nº23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Rascador electrobisturí
Funda taula "Mayo" , reforçada de 75 µ apróx., 80x142cm
Set aspiració 300cm (Tub aspiració 6 mm + cànula Yankauer ch.22)
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm) (unitat)
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Bisturí Electric
Camp bilaminat quirúrgic amb adh. 75x90cm
Camp bilaminat quirúrgic amb adh. 90x150cm

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Llençol plàstic aïllament vertical 270x330cm, adhesiu, camp de incisió i
bossa col·lectora

1

SET DE PROTESI MALUC
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. 6prox.
Llençol bilaminat quirúrgic sense adhesiu 150x200
Funda taula "Mayo", reforçada de 75 µ apróx, 80x145cm
Camp quirúrgic bilaminat sense adh. 75x90cm,
Llençol de TNT tipus SMMMS 226/284X348cm, fenestr. elàstica
16,5x20cm i bosses
Llençol peus bilaminat 200x200cm amb reforços i adhesiu
Llençol en "U" 200x250cm, amb apertura adhesiva de 7x95 cm aprox.
Batea 250ml blava
Batea 500 ml transparent
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Bisturí Electric
Rascador electrobisturí
Stockinette cotó 10x120 cm
Stick de pintar de 20 cm. aprox.

PREU
UNITARI
S/IVA

270
2
4
10
1
1
1

49,967 €

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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Bisturí nº23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)

1

Bisturí nº15 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Set aspiració 300cm (Tub aspiració 6 mm + cànula Yankauer ch.22)
Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades 10x20cm
Bena cohesiva, elàstica, adhesiva 4mx12 cm. apròx.
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)

1
1
30
2
1

SET DE CIRUGÍA GENERAL
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.
Funda taula "Mayo" , reforçada de 50 µ apróx, 80x142cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. apròx

290
1
3
1
8

Talla bilaminat adh. 98x75cm

2

Llençol inferior bilaminat adh. 190x200cm
Llençol superior bilaminat adh 160x260cm

1
1

Bisturí nº23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)

1

Bisturí nº15 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm) (unitat)
Batea 250ml blava
Batea 500ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades 10x10cm
Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades 10x20cm
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Bisturí Electric
Rascador electrobisturí
Set aspiració 300cm (Tub aspiració 6 mm + cànula Yankauer ch.18)

1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1

SET D'ARTROSCOPIA DE GENOLL
Cobertor taula quirúrgica reforçat de 140x190cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. apròx
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.
Funda taula "Mayo" , reforçada de 50 µ apróx , 80x142cm

300
1
6
2
1

Llençol Artroscòpia genoll de TNT, tipus SMMMS, de 225x305cm
apròx., amb reforç, fenestrada ø 6 cm. i amb bossa
Llençol quirúrgic bilaminat, peus, amb adhesiu 175 x 175 cm

1
1

Bisturí nº11 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Batea 250ml blava

1
1

24,325 €

35,567 €
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Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades 10x10cm
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Tub aspiració 6 mm ϴ + 300 cm. Llarg
Stockinete 72x36,5cm
Bena Cohesiva 4mx12cm,elástica, adhesiva
Equip d'Irrigació en Y
Funda per càmera 14x240cm

SET DE PROTESIS DE GENOLL
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm, apròx.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. apròx
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.
Funda taula "Mayo", reforçada de 75 µ apròx., 80x145cm, apròx.
Camp sense adh. 75x90cm
Llençol bilaminat extremitats fen. 295/221 x 330
Llençol bilaminat quirúrgic amb adh. 175x175 cm.
Llençol bilaminat quirúrgic amb adh. 195x150 cm.
Llençol bilaminat quirúrgic amb "U" 220x260 cm

1
5
1
2
1
1
1
1
175
2
10
4
1
1
1
1
1
1

Bisturí nº15 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)

1

Bisturí nº23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Batea 250ml blava
Batea 500ml transparent
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades 10x20cm
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Bisturí Electric
Rascador electrobisturí
Set aspiració 300cm (Tub aspiració 6 mm + cànula Yankauer ch.22)
Bena cohesiva, elàstica, adhesiva 4mx12 cm. apròx.
Stockinette cotó 7x90cm
Cinta adh. 9x50cm

1
1
2
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1

SET QUIRURGIC MÀ
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx
Llençol reforçat extremitats trilaminat 195x370cm, apròx., fen. elàstica
4cm
Pany bilaminat quirúrgic 90x150cm.

780
1
2
6

46,500 €

19,000 €

1
1

14
IMP-SC-006

Bisturí nº23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)

1

Bisturí nº15 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades 10x10cm

1
1
1
1
10

Comptador agulles magnètic, 30 unitats

1

SET QUIRURGIC PEU

30

18,750 €

Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm, reforçat
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. apròx

1
2
6

Llençol extremitat inferior de TNT tipus SMMMS, de 220x325 cam.
apròx., amb reforç i obertura elàstica de 4cm. apròx
Pany bilaminat quirúrgic 90x150cm.

1
1

Bisturí nº23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)

1

Bisturí nº15 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades 10x10cm
Comptador agulles magnètic, 30 unitats

1
1
1
1
10
1

SET D'ARTROSCOPIA D'ESPATLLA

75

Cobertor taula quirúrgica, reforçat 140x190cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. apròx.
Cinta adhesiva 9x50cm
Cinta velcro doble cara adh. 2,5c 14 cm.
Funda taula "Mayo", reforçada de 50 µ apróx, 80x142cm
Bata quirúrgica estàndard 130 cm.

1
8
1
1
1
3

Llençol d'espatlla en "U", trilaminat de 195x295 cm. apròx., adhesiu,
ap. 25x63 cm.

1

Llençol d'espatlla en "U", trilaminat de 160x254 cm. apròx., camp
d'incisió i bossa.
Llençol quirúrgic pel cap, amb adhesiu 260x160 cm, apròx.

1
1

Bisturí nº11 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes que
presentin bisturís de característiques inferiors a les del Swann Morton)
Batea 250ml blava

1
1

35,500 €
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Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades 10x10cm
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Tub aspiració 6 mm ϴ + 300 cm. Llarg
Funda per càmera 14x240cm

SET D'ANESTESIA

1
10
1
3
1

2120

Talla 100 x 90 cm., apròx.

1

Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Talla quirúrgica bilaminada adh 75x90cm, apròx.

2
1

Batea 150ml transparent
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Comptador agulles magnètic, 30-40 unitats, major amplada per posar
agulles de punció lumbar i altres
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades 10x10cm

1
1

Apòsit autoadhesiu de 5x 7cm., amb compresa central absorbent de
4x2'5 cm., apròx

SET DE CIRURGIA MENOR I
Talla 100x90 cm., apròx.
Talla bilaminada adh 120x150 fenestr. ø 5x8 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Stick de pintar de 20 cm. aprox.

4,750 €

1
5
1

1155
1
1
2

4,700 €

1

Batea 150ml transparent
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades 10x10cm
Comptador agulles magnètic, 20 unitats

1
10
1

MATERIAL SOLT
Camp bilaminat quirúrgic cesària 196/249x314 cm
Camp bilaminat quirúrgic 220x240cm, amb fenestració elàstica de 6cm
de ϴ fins a 12 cm, i lleugerament excèntrica
Camp trilaminat artroscòpia amb bossa 234x302cm
Bata estàndard SMS talla 130cm. apròx + 2 tovalloletes eixugamans
Bata estàndard SMS talla 150cm. apròx + 2 tovalloletes eixugamans
Bata polireforçada SMS 140 cm. apròx.+ 2 tovalloletes eixugamans
Talla bilaminada quirúrgica s/adh 75x90 cm, apròx.
Talla bilaminada quirúrgica s/adh 90x150 cm, apròx.
Talla bilaminada quirúrgica a/adh 75x75 cm, apròx.
Camp trilaminat quirúrgic en U 145x200 cm., apròx.
Camals grans 79x140 cm., apròx.
Llençol bilaminat quirúrgic adhesiu 190x150 cm.
Funda taula "Mayo", reforçada, 80x145cm, apròx.

20

12,200 €

100
50
600
690
15
410
260
580
260
30
680
450

3,900 €
7,500 €
1,350 €
1,400 €
1,750 €
0,360 €
0,800 €
0,390 €
2,100 €
1,950 €
1,85 €
1,100 €
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Cobertor taula quirúrgica, reforçat 140x190cm
Bossa instrumental 2 compartiments 43x49cm, apròx.
Cinta adhesiva 9x50 cm.
Stokinette 37,5x72 cm, apròx.
Stokinette 20x97 cm (mà), apròx.

200
50
315
250
250

1,100 €
0,750 €
0,300 €
0,900 €
1,425 €

Els colors de les batees es indiferent mestres que cada mida tingui color distint.
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SETS HOSPITAL COMARCAL CALELLA

UNITATS
ANUALS

SET DRENATGE -ORL
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. Aprox.
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Comptador agulles magnètic, 10 unitats

30
1
4
2
1
1

Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm

10

Bisturí nº15 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes
que presentin bisturís de característiques inferiors a les del
Swann Morton)
Talla bilaminada 120x150, fen. ø 5x8 cm

SET D’HISTEROSCOPIA LEGRAT
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 120 cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm. 6prox.
Llençol quirúrgic ginecològic, bilaminat 300/220x279 cm.,
apròx., camals i bossa
Fundes mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Batea 250 ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.

SET DE LAPAROSCÒPIA
Cobertor taula quirúrgica reforçat140x190cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Funda taula "Mayo", reforçat de 50 µ apròx., 80x142cm

11,000 €

1
1
360
1
2
6

21,256 €

1
2
1
1
450
1
10
3
1

Llençol laparoscòpia trilaminada 196/269x304cm apròx.,
fenestrada, adhesiva, i amb camals
Bossa instrumental 43x49cm. 2 compart., adh.
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.

1
1
2
1
1
1

Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm
Electrobisturí
Rascador electrobisturí

5
1
1

SET DE CIRUGIA ANAL

PREU
UNITARI
s/IVA

175

26,800 €

23,000 €
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Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard talla 120 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Talla bilaminada adh. 90x75cm

1
3
8
1

Llençol quirúrgic ginecològic 89/312x135 apròx., fenestració
6x17cm, adhesiu. (amb camals)
Batea 250ml blava
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)

1
2
1
1
2

Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades
10x20cm
Electrobisturí
Rascador electrobisturí
Tub aspiració 6 mm ϴ x 300 cm. de llarg,

5
1
1
1

SET DE RTU

515
1
1
4
1

Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica polireforçada 120 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Cinta adh 9x50cm
Llençol quirúrgic per RTU bilaminada 290/175x242 cm. apròx.,
amb bossa i camals
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Tub aspiració 6 mm ø x 200 cm., llarg, mínim
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm

SET D’HISTEROSCOPIA VAGINAL
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Bata quirúrgica polireforçada 130 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Set aspiració 300cm (Tub aspiració 6 mm + cànula Yankauer
CH.18)
Bisturí elèctric
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Rascador electrobisturí
Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades
10x20cm
Velcro passa-tubs

20,300 €

1
2
1
1
10
50
1
1
2
8
1
1
2

30,500 €

1
1
1
1
10
1
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Llençol quirúrgic ginecològic, bilaminada 300/220x279 cm.
apròx., amb bossa i camals

SET D’EXTREMITAT INFERIOR
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.

1
30
1
3
8

Llençol extremitats bilaminat 230x325 cm., apròx., amb
reforços, fenestració elàstica de 6 cm.
Llençol bilaminat 90x150cm
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.

1
1
2
1
1

Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm
Comptador d’agulles magnètic, 30 unitats
Bisturí Elèctric
Rascador electrobisturí

10
1
1
1

SET DE CIRUGÍA GENERAL
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Funda taula "Mayo" , reforçat de 50 µ apròx, 80x142cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Bossa instrumental 43x49cm, 2 comprat., adhesiu
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Batea 250ml blava
Bisturí elèctric
Rascador electrobisturí
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades
10x20cm
Talla adh.bilaminada i reforçada de 90x75cm
Llençol inferior bilaminada i reforçada adh. 190x175cm
Llençol superior bilaminada i reforçada adh 150x240cm

SET D’ADENOIDES /ORL
Cobertor taula quirúrgica reforçat 140x190cm reforçat
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Cinta adhesiva 9x50cm
Llençol adhesiu 198x280 cm apròx., en "U" de 6x64 cm., amb
reforç i adhesiu

1870
1
3
1
10
1
1
2
1
1
2
1

22,550 €

21,500 €

5
2
1
1
30
1
2
6
2

18,650 €

1
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Llençol turbant 70x105cm apròx.cm amb adhesiu
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm
Bisturí nº 15 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes
que presentin bisturís de característiques inferiors a les del
Swann Morton)
Cànula aspiració Yankauer Ch-18

SET ABDOMINOPERINEAL
Cobertor reforçat taula quirúrgica 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Bata quirúrgica polireforçada 130 cm.
Funda taula "Mayo" , reforçat de 50 µ apròx 80x142cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Bossa instrumental 43x49cm, 2 compart., adhe.
Llençol bilaminat abdominoperineal 300/255x300 apròx.,
doble abordatge, amb fenestracions abdominal de 38x34 cm i
perineal de 15x18cm., i camals
Llençol bilaminat 90x150cm
Talla absorbent blava amb RX de 43x66 cm., apròx.
Fundes mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Comptador agulles magnètic, 30 unitats
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades
10x20cm
Bisturí elèctric
Rascador electrobisturí
Set aspiració 300cm (Tub aspiració 6 mm + cànula Yankauer
CH.18)

SET DE CESÀREA
Cobertor reforçat taula quirúrgica 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Bata quirúrgica polireforçada 130 cm.
Funda taula "Mayo", reforçat de 50 µ apròx, 80x142cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Bossa instrumental 43x49cm, 2 compart., adh.
Manta bebè 100x105cm. apròx.
Llençol Cesària TNT tipus SMMMS de 196/259x307 cm.,
camp d'incisió i amb bossa
Batea 250ml blava

1
2
1
1
20

1
1
60
1
1
2
1
10
1

29,500 €

1
1
1
2
1
1
1
20
1
1
1
190
1
1
2
1
10
1
2

34,660 €

1
1
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Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Safata plàstic 31x24x7 cm.
Bisturí elèctric
Rascador bisturí
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Comptador agulles magnètic, 30 unitats

1
1
1
1
2
1

Bisturí Nº 23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes
que presentin bisturís de característiques inferiors a les del
Swann Morton)
Grapadora pell

2
1

Set aspiració 300cm (Tub aspiració 6 mm + cànula Yankauer
CH.18)

1

Gases teixits s/teixir RX 40x40, 8 capes, 50 gr., plegades
10x20cm

SET DE VARIUS

20
260
1
3
10

Cobertor reforçat taula quirúrgica 140x190cm
Bata quirúrgica estàndard 120 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Llençol trilaminat 221x326 cm., amb reforços, fenest. elàstica
20 cm.
Llençol bilaminat quirúrgic adh. 175x175cm
Llençol perineal, adh.

1
1
1

Bisturí nº 23 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes
que presentin bisturís de característiques inferiors a les del
Swann Morton)

1

Bisturí nº 11 (Tipus Swann Morton) (No s’acceptaran ofertes
que presentin bisturís de característiques inferiors a les del
Swann Morton)
Batea 250ml blava
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Funda mànec làmpades (3mmØ x 7mm)
Comptador agulles magnètic, 30 unitats

1
1
1
2
1

Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm

SET DE PARTS

10
900
1
1
1
1
1

Cobertor reforçat taula quirúrgica 140x190cm
Talla bilaminada 90x75 cm.
Manta bebè 100x105 cm.
Talla sota natges 96x118 cm., apròx.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm
Safata plàstic 31x24x7 cm.

21,000 €

8,700 €

10
1
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SET DE ANESTESIA
Talla 100x90cm
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Talla quirúrgica bilaminada adh 75x90cm
Batea 150 ml transparent
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Comptador agulles magnètic, 30-40 unitats, major amplada
per posar agulles de punció lumbar i altres

2450
1
2
1
1
1
1

Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm

5

Apòsit autoadhesiu de 5x 7cm., amb compresa central
absorbent de 4x2'5 cm., apròx

1

SET CIRURGIA MENOR I
Talla bilaminada adh 120x150 fenestr. ø 5x8 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Batea 150 ml. transparent
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm
Talla bilaminada 100 x 90 cm.
Comptador agulles magnètic, 20 unitats

SET CIRURGIA MENOR II
Talla bilaminada adh 120x150 fenestr. ø 5x8 cm.
Tovalloleta eixugamans 30x39 cm., apròx.
Stick de pintar de 20 cm. aprox.
Batea 150 ml. transparent
Gases teixits s/teixir RX 20x20, 8 capes, 50 gr., plegades
10x10cm
Talla bilaminada 100 x 90 cm.

4,750 €

1990
1
2
1
1

4,700 €

10
1
1
810
1
2
1
1

4,300 €

10
1

Material estèrils sols (Calella)
Bossa instrumental 40x50 cm. apròx.
Cobertor reforçat taula quirúrgica 140x190cm
Cinta adhesiva 9x50
Funda taula de Mayo, reforçat de 50 µ apròx, 80x142cm
plàstic
Bata estàndard SMS 130 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Bata estàndard SMS 150 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Bata estàndard SMS 160 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Bata polireforçada SMS 150 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Bata polireforçada SMS 160 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Talla bilaminada quirúrgica s/adh 75x90 cm

160
120
170

0,750 €
1,100 €
0,280 €

215
1000
730
250
360
210
330

1,100 €
1,350 €
1,400 €
1,450 €
1,700 €
1,800 €
0,360 €
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Talla bilaminada quirúrgica s/adh 90x150 cm
Talla bilaminada quirúrgica a/adh 75x75 cm
Llençol quirúrgic bilaminat adhesiu 190x150 cm.
Camals grans 79x140 cm., apròx.

500
900
205
50

0,800 €
0,390 €
1,850 €
2,100 €

Els colors de les batees es indiferent mestres que cada mida tingui color distint.
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ANNEX I – B : RESUM TIPUS DE SET, CONSUMS I PREUS MÀXIMS

SETS HOSPITAL COMARCAL DE BLANES
UNITATS
ANUALS
APROX.

SET DE FX FEMUR (RICHARDS)
SET DE PROTESI MALUC
SET DE CIRUGÍA GENERAL
SET D'ARTROSCOPIA DE GENOLL
SET DE PROTESIS DE GENOLL
SET QUIRURGIC MÀ
SET QUIRURGIC PEU
SET D'ARTROSCOPIA D'ESPATLLA
SET D'ANESTESIA
SET DE CIRURGIA MENOR LOCAL
MATERIAL SOLT
Camp bilaminat quirúrgic cesària 196/249x314 cm
Camp bilaminat quirúrgic 220x240cm, amb fenestració 12 cm
Camp bilaminat artroscòpia amb bossa 234x302cm
Bata estàndard SMS talla 130cm. apròx + 2 tovalloletes
eixugamans
Bata estàndard SMS talla 150cm. apròx + 2 tovalloletes
eixugamans
Bata polireforçada SMS 140 cm. apròx.+ 2 tovalloletes
eixugamans
Talla bilaminada quirúrgica s/adh 75x90 cm, apròx.
Talla bilaminada quirúrgica s/adh 90x150 cm, apròx.
Talla bilaminada quirúrgica a/adh 75x75 cm, apròx.
Camp bilaminat quirúrgic en U 145x200 cm., apròx.
Camals grans 79x140 cm., apròx.
Llençol bilaminat quirúrgic adhesiu 190x150 cm.
Funda taula de Mayo, reforçat de 50 µ apròx, 80x142cm plàstic
Cobertor taula quirúrgica, reforçat 140x190cm
Bossa instrumental 2 compartiments 43x49cm, apròx.
Cinta adhesiva 9x50 cm.
Stokinette 37,5x72 cm
Stokinette 20x97 cm (mà)

preu unitari
màxim s/iva

60
270
290
300
175
780
30
75
2120
1155

34,000 €
49,967 €
24,325 €
35,567 €
46,500 €
19,000 €
18,750 €
35,500 €
4,750 €
4,700 €

20
100
50

12,200 €
3,900 €
7,500 €

600

1,350 €

690

1,400 €

15

1,750 €

410
260
580
260
30
680
450
200
50
315
250
250

0,360 €
0,800 €
0,390 €
2,100 €
1,950 €
1,850 €
1,100 €
1,100 €
0,750 €
0,300 €
0,900 €
1,425 €
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SETS HOSPITAL COMARCAL DE CALELLA
UNITATS
ANUALS
APROX.

preu unitari
màxim s/iva

SET DRENATGE -ORL
SET HISTEROSCÒPIA - LEGRAT
SET DE LAPAROSCÒPIA
SET DE CIRUGIA ANAL
SET DE RTU
SET DE HISTERECTOMIA VAGINAL
SET DE EXTREMIDAD INFERIOR
SET DE CIRUGÍA GENERAL
SET DE ADENOIDES /ORL
SET ABDOMINOPERINEAL
SET DE CESÁREA
SET DE VARIUS
SET DE PARTS
SET DE ANESTESIA
SET CIRURGIA MENOR I
SET CIRURGIA MENOR II

30
360
450
175
515
50
30
1870
30
60
190
260
900
2450
1990
810

11,000 €
21,256 €
26,800 €
23,000 €
20,300 €
30,500 €
22,550 €
21,500 €
18,650 €
29,500 €
34,660 €
21,000 €
8,700 €
4,750 €
4,700 €
4,300 €

MATERIAL ESTERIL SÒLS (Calella)
Bossa instrumental 40x50 cm. apròx.
Cobertor reforçat taula quirúrgica 140x190cm
Cinta adhesiva 9x50
Funda taula de Mayo, reforçat de 50 µ apròx, 80x142cm plàstic
Bata estàndard SMS 130 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Bata estàndard SMS 150 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Bata polireforçada SMS 150 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Bata polireforçada SMS 160 cm.+ 2 tovalloletes eixugamans
Talla bilaminada quirúrgica s/adh 75x90 cm
Talla bilaminada quirúrgica s/adh 90x150 cm
Talla bilaminada quirúrgica a/adh 75x75 cm
Llençol quirúrgic bilaminat adhesiu 190x150 cm.
Camals grans 79x140 cm., apròx.

160
120
170
215
1000
730
360
210
330
500
900
205
50

0,750 €
1,100 €
0,280 €
1,100 €
1,350 €
1,400 €
1,700 €
1,800 €
0,360 €
0,800 €
0,390 €
1,850 €
2,100 €
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ANNEX II
Requeriments Sistema Informàtic i Serveis del SLCQ (Subministrament i Logística de la
Cobertura Quirúrgica).

Aquí es fa la relació i especificació dels requeriments del sistema informàtic del SLCQ. I de
tots els serveis associats que l’adjudicatari ha de garantir.
Equips Informàtics :
A part del sistema de SLCQ el licitador subministrarà tot el equipament informàtic necessari
per que el SLCQ funcioni autònomament, això si , Inter operant amb el sistema central de la
CSMS per garantir la identificació. autentificació del usuari i la transmissió de la traçabilitat al
sistema central així com la monitorització del sistema.
S’inclouran els ordinadors, càmeres, lectors, llicencies i qualsevol material necessari per la
connexió dels equips i per el seu correcte i total funcionament segons dimensionament.
Tot el equipament informàtic seguirà la normativa de instal·lació i funcionament de la CSMS
que determina la assignació de permisos, usuaris i configuració de la xarxa i dels sistemes de
seguretat.
Es valorarà que hi hagi un sistema d’imputació automàtica (tipus armari intel·ligent), connectat
igualment al sistema central de la CSMS.
Instal·lació :
El licitador es farà càrrec de tota la instal·lació necessària per que funcioni tant el SLCQ , com
el sistema informàtic com la integració amb el sistema central de la CSMS.
Integració :
El licitador es farà càrrec de la integració amb el sistema central de la CSMS.
La integració ha de garantir la identificació del usuari i el enviament de tota la informació
produïda tant des de el SCLQ cap a la CSMS com de la CSMS cap al SCLQ.
El fitxer central de usuaris es la base central de usuaris de la CSMS i el SDU ha de utilitzar
aquet com referencia . Ha de recollir les dades necessàries per el correcte funcionament del
SLCQ.( perfil , tipus de material , permisos , …)
S’enviaran les dades des de SCLQ dels moviments amb totes les dades necessàries , com poden
ser el codi de material ( assegurant amb el codi de la CSMS ) , quantitat, centre de cost i/o
numero de intervenció – numero de assistència. Tant els moviments de sortida com els de
entrada de material.
El control logístic de estocs els farà el licitador des de el seu sistema i farà el enviament al
sistema central de la CSMS.
També haurà de garantir aquet interfase que es puguin fer sortides des de el sistema central de
la CSMS , que farà el enviament al SCLQ per el correcte control dels estocs.
27
IMP-SC-006

Es imprescindible que en tots els moviments es facin a traves del codi de article de la CSMS.
Per tant el licitador farà la carrega de la conversió en el seu sistema.
Es requisit indispensable el centre de cost i el numero de intervenció del pacient per el circuit
complert del sistema, així com disposar en el SCLQ de la llista de intervencions del dia per
poder seleccionar-ho i enviar-ho.
El licitador es farà càrrec de tota la integració , incloent aquesta del enviament de la llista al
SCLQ des de el sistema central de la CSMS.
La integració ha de ser Online ( sincronització ) i feta amb Web Services encara que es podrà
valorar altre sistema que doni les mateixes prestacions.
La càrrega inicial es farà amb el mateix sistema Online, a menys que es determini un altre
sistema com LDAP i que la CSMS accepti.
Monitorització :
El sistema central i corporatiu de monitorització de la CSMS ha de poder monitoritzar tant el
propi sistema SCLQ com la integració.
El licitador facilitarà a la CSMS un mètode per poder-ho monitoritzar des del sistema central
(OP5) i es farà càrrec de les accions que es requereixin.
Identificació . Autentificació :
El sistema SCLQ ha de permetre que el usuari s’identifiqui a traves del sistema de la CSMS.
Es valorarà que ho pugui fer amb la seva targeta RFID 125HZ ( utilitzada actualment a la
CSMS). Es a dir, que a l’accedir al sistema informàtic proposat ( si es així) es puguin identificar
amb els sistemes de la CSMS, inclosa la targeta RFID 125HZ per evitar d’aquesta manera tenir
altra taula d’usuaris amb altre control de seguretat.
També es valorarà que el sistema incorpori altres sistemes d’identificació com RFID Myfare,
NFC , codi de barres, QR , Certificat, o altres per que la CSMS els pugui utilitzar en un futur.
Contingència :
El sistema SCLQ tindrà habilitat i documentat un sistema de contingència per quan no funcioni
el sistema SCLQ. Ha de tenir habilitat i documentat un sistema de contingència per fallida
general del sistema SCLQ.
Copies de seguretat :
El licitador haurà de garantir el sistema de copies de la configuració i les dades del sistema
SCLQ.
Informes i informació suplementària :
El sistema SCLQ ha de disposar de informes i extraccions de les dades, així com de informació
suplementària i actualitzada dels materials i conjunts subministrats.
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