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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS, D’US SANITARI I INDUSTRIAL, LIQUATS I
COMPRIMITS, I EL MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ASSOCIADES DELS
DIVERSOS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

1.

OBJECTE

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és la definició de les prestacions per al
subministrament de gasos medicinals i d’us sanitari i industrial, liquats i comprimits, així com el
manteniment de les instal·lacions i infraestructures associades dels diversos Centres del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant PSMAR), amb l’objectiu de garantir un
subministrament de qualitat i continuat en tot moment.
L’oferta es farà per la totalitat dels Centres del PSMAR objecte de licitació, mantenint els mateixos
preus unitaris per a cadascun dels Centres i que estan relacionats en el punt 2 del present Plec. A
l’oferta també han d’estar incloses totes les instal·lacions i reformes que siguin precises de fer per
que cadascun dels Centres tingui un correcte funcionament, tant pel subministrament de gasos
com per la xarxa d’aire respirable i motriu i pel total acompliment de les normatives que actualment
ens són exigibles per les autoritats competents.
El servei es realitzarà amb l’àmbit i l’abast que s’indiquen per tal de garantir el nivell de la
prestació, la continuïtat i qualitat del subministrament i del funcionament dels equips, instal·lacions
i llur durabilitat, incloent el servei de manteniment, revisions de fonts principals i fonts de reserves,
revisions de centrals productores i ampolles de comprimit, així com tota la infraestructura tècnica
per a poder donar el servei en condicions de total seguretat.
La responsabilitat i coordinació d’aquest contracte depèn de la Direcció de Serveis Generals i
Infraestructures del Parc de Salut Mar i els responsables sobre els qui delegui, en endavant, DSGI.
Igualment, és objecte del present Plec de condicions la instal·lació dels tancs de gasos, si s’escau,
i l’establiment de les prestacions de suport en la formació del personal de l’hospital en quant a l’ús
i seguretat de gasos medicinals.
Els gasos medicinals objecte del present contracte han de complir la normativa vigent en cada
moment i específicament la marcada en la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional
dels medicaments i productes sanitaris i el Reial decret 1345/2007, de 11 d’octubre, pel qual es
regula el procediment d’autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús
humà fabricats industrialment.
Les empreses licitadores han d’acreditar que disposen de les corresponents autoritzacions de
l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris com laboratori farmacèutic i especialitat
així com dels codis nacionals de producte respectius tenint en compte que els gasos medicinals
que continguin el mateix component amb qualitats ajustades a “farmacopees” diferents, seran
considerats productes distints a l’efecte de la seva autorització de comercialització. Igualment,
justificaran que disposen d’un Sistema de Traçabilitat per registrar tots els moviments dels
productes medicinals, fins a la sortida cap a les dependències dels diferents Centres Sanitaris.
Aquest Sistema de Traçabilitat haurà de contar amb suport informàtic i en paper, que relacioni
l’assignació de lots i sub-lots del producte segons especificacions del Reial decret 1345/2007, de
11 d’octubre.
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2.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

2.1.
CENTRES
La relació de Centres i equipaments que composen el PSMAR és la següent:
Centre
Dies
Nº
Centre
de
Adreça
obertura
Cost
Passeig Marítim 25-29
1
Hospital del Mar
HMAR
365 d / any
08003 Barcelona
C/. Sant Josep de la
2
Hospital de l’Esperança HESP
Muntanya 12
365 d / any
08024 Barcelona
Centre
Fòrum
de
C/. Llull, 410
3
CFOR
365 d / any
l’Hospital del Mar
08019 Barcelona
C/ Prat de la Riba, 171
CAEM
.Centres
(Recinte Torribera)
4
CAEM
365 d / any
Assistencials Emili Mira
08921 Santa Coloma de
Gramenet
Laborables
Edifici
Estació
de
Pg. Circumval·lació, 8
5
HMAR
(Dilluns a
França
08003 Barcelona
Divendres)
CUAP Ciutat Vella C/. Sant Oleguer, 17
6
HMAR
365 d / any
Peracamps
08001 Barcelona
CSMA Martí i Julià
C. President Companys, 8
Laborables
7
Centre que depèn del CAEM 08921 Santa Coloma de (Dilluns a
CAEM (*)
Gramenet
Divendres)
C. Llull, 410 (ubicat dins el 365 d / any
8
CAS Sant Martí
CFOR
Centre Fòrum)
Passeig
Marítim
25-29 365 d / any
9
CAS Barceloneta
HMAR (ubicat dins l’Hospital del
Mar)
Avda.Drassanes 17-21
10
CAP Drassanes
HMAR
Dill-Div(Dis)
08001 Barcelona
C. de Fluvià 211
11
CUAP San Martí
CFOR
Dill-Div(Dis)
08020 Barcelona
Carrer del Mar, s/n
Dill-Dij(dis12
CAP / CAS La Mina
CFOR
08930 Sant Adrià de Besòs Fes)
Passeig
Marítim
25-29,
Dill-Dij(dis13
CAP Barceloneta
HMAR galeries
Fes)
08003 Barcelona
Laborables
C. Rec Comtal 20
14
CSMIJ Rec Comtal
HMAR
(Dilluns a
08003 Barcelona
Divendres)

Horari
obertura
24 h
24 h
24 h

24 h

8h – 21h
24 h
8h – 17h
24 h
24 h
8(9)h-20(17)h
8(9)h-20(17)h
8(9)h-20(17)h
8(9)h-17(13)h

8h – 17h

En el moment de redactar aquest plec, els Centres que consumeixen algun tipus de gas medicinal
subministrat pel PSMAR son els numerats 1, 2, 3, 4 i 6. Aquesta relació de Centres podrà variar,
en funció de canvis de l’activitat assistencial i/o de la relació de Centres gestionats pel PSMAR.
(*) Durant els propers mesos es traslladarà al carrer Irlanda nº 79, de Santa Coloma de Gramenet.
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2.2.
CONSUMS
D’acord amb els consums dels últims anys, la previsió de consums anuals que cal preveure per la
valoració del contracte de subministrament de gasos medicinals i tècnics, és la següent:
SUBMINISTRAMENT GASOS

HMAR

PERACAMPS

HESP

CFOR

CAEM

GASOS MEDICINALS
O2 líquid medicinal

535.366

m3

0

m3

70.353

m3

64.940

m3

18.000

m3
u

u

140

u

14

u

4

u

16

O2 medicinal, ampolla compacta 5 litres

3.827

u

16

u

133

u

20

u

10

u

Aire sintètic medicinal, ampolla 50 litres

42

u

Aire sintètic medicinal, ampolla 5 litres

20

u

16

u

0

u

0

u

0

u

50% (N2O) + 50% (O2) medicinal, ampolla 50 litres

0

u

0

u

0

u

65

u

0

u

50% (N2O) + 50% (O2) medicinal, ampolla 5 litres

48

u

0

u

0

u

0

u

0

u

NO medicinal, ampolla 20 litres
0,28% (CO) + 9,5% (He) + 21% (O2) + Resta% (N2)
medicinal, ampolla 40 litres

68

u

0

u

0

u

0

u

0

u

8

u

0

u

0

u

0

u

0

u

GASOS TÈCNICS
CO2 Laparoscòpia, ampolla 50 litres

169

u

0

u

0

u

0

u

0

u

CO2 Laparoscòpia, ampolla 5 litres

152

u

0

u

9

u

0

u

0

u

CO2 líquid, ampolla de 50 litres

16

u

0

u

0

u

0

u

0

u

CO2 líquid, ampolla de 40 litres

10

u

0

u

0

u

0

u

0

u

N2 líquid dermatologia (mitja de 70m3 per lliurament)

914

m3

0

m3

0

m3

0

m3

0

m3

N2 líquid, deward de 200 litres

78

u

0

u

0

u

0

u

0

u

N2 tècnic, ampolla de 50 litres

17

u

0

u

96

u

0

u

0

u

N2O per crioteràpia, ampolla de 5 litres
5% (CO2) + 15% (O2) + Resta % (N2), per calibració,
ampolla 2 litres

1

u

0

u

5

u

0

u

0

u

4

u

0

u

0

u

0

u

0

u

Aire sintètic per calibració, ampolla 2 litres

8

u

0

u

0

u

0

u

0

u

O2 medicinal, ampolla 50 litres

44

Tots els consums anteriors es basen en les dades acumulades els últims anys, i son els que s’han
de tenir en compte per calcular l’oferta econòmica.
En el moment de redactar aquest plec, el CAEM no disposa de instal·lació de O2 canalitzat, ni està
aprovada la inversió corresponent. El valor de consum reflectit a la taula és una estimació teòrica.
Aquest valor és el que s’ha de tenir en compte en el càlcul de l’oferta econòmica, com a previsió.
2.3.
RELACIO D’AMPOLLES EMMAGATZEMADES A CADA CENTRE
Aquesta relació és una mitja de les ampolles emmagatzemades i pot oscil·lar lleugerament en
funció de les necessitats puntuals de cada Centre. A petició dels Centres, l’empresa adjudicatària
s’haurà d’emmotllar a aquestes necessitats.
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La reposició a l’estoc de les ampolles consumides s’efectuarà d’acord amb la rotació que
s’estableixi amb el PSMAR.
GASOS (AMPOLLES)

HMAR

PERACAMPS

HESP

CFOR

CAEM

GASOS MEDICINALS
O2 medicinal, ampolla 50 litres
O2 medicinal, ampolla compacta 5 litres
Aire sintètic medicinal, ampolla 50 litres
Aire sintètic medicinal, ampolla 5 litres
50% (N2O) + 50% (O2) medicinal, ampolla 50 litres
50% (N2O) + 50% (O2) medicinal, ampolla 5 litres
NO medicinal, ampolla 20 litres

35
259
30
13
6
27
1

4
11
4

20
49
20
17

18
5

31

0,28% (CO) + 9,5% (He) + 21% (O2) + Resta%
(N2) medicinal, ampolla 40 litres

2

GASOS TÈCNICS
CO2 Laparoscòpia, ampolla 50 litres
CO2 Laparoscòpia, ampolla 5 litres
CO2 líquid, ampolla de 50 litres
CO2 líquid, ampolla de 40 litres
N2 líquid, deward de 200 litres
N2 tècnic, ampolla de 50 litres
N2O per crioteràpia, ampolla de 5 litres

30
12
12
12
1
4
1

6

4

16

Pàg. 7

3.

RELACIÓ DE INSTALACIONS

3.1.
HOSPITAL DEL MAR
L’Hospital del Mar es composa a nivell estructural de 3 edificacions:
•

Edifici A, que dona al front marítim i està destinat a Consultes Externes.

•

Edifici B, construït últimament i ocupat per les unitats de Urgències, Hospitals de Dia i
Obstetrícia / Ginecologia.

•

Edifici C, composat pels pavellons de planta baixa, més el monobloc de 10 plantes. Tot el
conjunt l’ocupen principalment les unitats d’hospitalització i els quiròfans.
Els edificis A i C disposen de la seva central tècnica amb producció d’aire medicinal i buit, rampes
de CO2, i rampes d’emergència d’oxigen, aire medicinal.
L’edifici B disposa d’una altra central tècnica pròpia, amb producció d’aire medicinal i buit, i rampes
d’oxigen, aire medicinal i gas analgèsic (50% N2O + 50% O2).
Per tot l’Hospital es disposa d’una única instal·lació de subministrament d’oxigen, que es composa
de 1 tanc d’oxigen liquat i un subministrament d’emergència amb ampolles.
Es disposa d’un panell d’alarmes general on es centralitzen totes les alarmes. Rep senyal dels
pressòstats instal·lats als quadres de les centrals, els quadres de selecció de font i els
transmissors de les línies. També subministra informació òptic-acústica de l’estat de les centrals.
3.1.1.

Tanc d’Oxigen

•

Localització: Pati de càrrega i descàrrega de l’Hospital del Mar.

•

Accés: C. Dr. Aiguader 86.

•

Volum: 21.000 litres.

•

Telemesura: SI.

3.1.2.

Producció d’aire medicinal

3.1.2.1. Edificis A i C.
•

1 compressor Wortington Creyssensac model RLR 20B G10, 15kW, 10 bar, any 2015.

•

1 compressor COMPAIR model L15-10, 15kW, 10 bar, any 2002.

•

1 compressor pistó ABC model VA20, 15CV, 10 bar (equip de reserva).

•

2 assecadors Wortington Creyssensac model DW17, 15kW, 13 bar, refrig. R404A.

•

8 Filtres TRATECNICA model CA-30, 1.6 litres. Element filtrant ECA 30.

•

1 dipòsit vertical 1.000 litres.

3.1.2.2. Edifici B
•

2 compressors KAESER model ASK34.

•

2 assecadors DC33E.

•

2 dipòsits galvanitzats verticals de 1000 litres.

•

1 Separador centrífug amb purgador.
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3.1.3.

Producció de buit

3.1.3.1. Edificis A i C
•

4 bombes 300m3/h i 1 dipòsit de 2000 litres.

•

Quadre de maniobra.

•

1 línia doble amb separador de residus i filtre bactericida.

3.1.3.2. Edifici B
•

4 bombes de 200m3/h i dipòsit de 2000 litres

•

Quadre de maniobra.

•

Separadors de residus i filtres bactericides.

3.1.4.
•
3.1.5.

Rampa Oxigen
2 bateries de 10 ampolles de 50 litres.
Rampes Aire Medicinal

3.1.5.1. Edificis A i C
•

1 quadre automàtic de reducció simple i funcionament neumàtic.

•

2 rampes independents de 10 ampolles de 50 litres.

•

Indicació local i remota.

•

1 quadre selector de font de subministrament.

3.1.5.2. Edifici B
•

1 quadre automàtic de reducció simple i funcionament neumàtic.

•

2 rampes independents de 8 ampolles de 50 litres cada una.

•

Indicació local i remota.

•

1 quadre selector de font de subministrament.

3.1.6.

Rampes de gas analgèsic (50% N2O+50% O2). Edifici B

•

1 quadre automàtic de reducció simple i funcionament neumàtic.

•

2 rampes independents de 2 ampolles de 50 litres cada una.

3.1.7.

Rampes de CO2 . Edifici A i C

•

1 quadre automàtic de reducció simple

•

2 rampes independents de 4 ampolles de 50 litres cada una.

•

Indicació local i remota .

3.1.8.

Preses de Gasos Medicinals

3.1.8.1. Edificis A i C
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•

Oxigen

460

•

Buit

386

•

Aire Medicinal

142

•

Aire Motriu

26

•

CO2

12

•

EGA

11

3.1.8.2. Edifici B
•

Oxigen

•

Aire Medicinal

•

Buit

•

50% N2O + 50% O2

6

•

EGA

4

•

Quadres Ctrl i Alarma

209
83
166

16
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3.2.

HOSPITAL DE L’ESPERANÇA

3.2.1.

Tanc d’Oxigen

•

Localització: Pati de l’Hospital de l’Esperança.

•

Accés: C. Mare de Déu de la Salut 15.

•

Volum: 11.211 litres.

•

Telemesura: NO.

3.2.2.

Producció d’aire medicinal

•

Producció d’aire medicinal amb 2 compressors.

•

El manteniment d’aquesta instal·lació queda fora de l’abast del present plec.

3.2.3.

Producció de buit

•

Producció de buit amb un sistema composat per 3 bombes de buit.

•

El manteniment d’aquesta instal·lació queda fora de l’abast del present plec.

3.2.4.

Rampes Oxigen

•

2 bateries de 8 ampolles de 50 litres.

•

1 quadre commutació automàtic .

•

1 quadre selector de font.

3.2.5.

Rampes Aire Medicinal

•

2 bateries de 12 ampolles de 50 litres.

•

1 quadre commutació automàtic.

•

1 quadre selector de font.

3.2.6.

Rampes de Nitrògen

•

2 bateries de 2 ampolles de 50 litres.

•

1 quadre commutació manual.

3.2.7.

Preses de Gasos Medicinals

•

Oxigen

161

•

Aire Medicinal

143

•

Buit

96

•

N2

6
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3.3.

CENTRE FÒRUM

3.3.1.

Tanc d’Oxigen

•

Localització: Al costat de l’entrada de l’edifici.

•

Accés: C. Llull 410.

•

Volum: 3.000 litres (instal·lació horitzontal)

•

Telemesura: Si.

3.3.2.

Producció de buit

•

Grup 3 bombes de buit GRIÑÓ-ROTAMIK de 1,1 kw i 40m3/h.

•

Quadre de maniobra.

3.3.3.

Rampes Oxigen

•

1 rampa amb 4 + 4 ampolles 50 litres.

•

1 quadre de control i alarmes.

•

1 quadre selector de font.

3.3.4.

Preses de Gasos Medicinals

•

Oxigen

160

•

Buit

160
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3.4.

CUAP PERACAMPS

3.4.1.

Producció de buit

•

Grup 3 bombes de buit MINIVAC 3 C2020 PS07VH07 M230V AFDP. (3 x 6,4 m3/h / 3 x
0,25kw).

•

Quadre de maniobra.

3.4.2.

Rampes Oxigen

•

1 rampa amb 2 + 2 ampolles 50 litres.

•

1 quadre de control i alarmes.

3.4.3.

Rampes Aire Medicinal

•

1 rampa amb 2 + 2 ampolles de 50 litres.

•

1 quadre de control i alarmes.

3.4.4.

Preses de Gasos Medicinals

•

Oxigen

12

•

Buit

12

•

Aire Medicinal

12
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4.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS PRODUCTES

Les característiques tècniques mínimes són les que exigeix la Farmacopea Espanyola i/o Europea.
L’adjudicatari estarà obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació en vigor i la que pogués
sorgir durant la vigència del contracte, pel que fa a la qualitat, la logística, les normatives,
responsabilitats, etc. dels productes oferts.
Els gasos subministrats hauran de complir les condicions i prescripcions indicades per la Unitat de
Farmàcia del PSMAR pel que fa a la qualitat, les anàlisis a efectuar, etc., i també hauran de
supervisar, en la mesura que els competeixi, el compliment de la legislació vigent i el seu
desplegament, per la qual es consideren els “gasos medicinals com a medicament”.
Totes les ampolles O2 compactes de 5L i gas anestèsic (50% (N2O) + 50% (O2)) de 5L, es
subministraran amb la presa de connexió ràpida estàndard del PSMAR (tipus Carburos Metàlicos),
ja que cal garantir la compatibilitat directa del subministrament ja sigui des de l’ampolla o des de
les preses de paret/capçal. Sota cap concepte s’admetran ampolles amb altres tipus de
connexió no compatible, ni s’acceptarà cap mena d’adaptadors o convertidors.
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5.

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT DE GASOS

L’adjudicatari a més del subministrament dels gasos, i sense cost addicional, haurà de realitzar la
infraestructura necessària per a poder donar el subministrament en condicions de total seguretat,
incloent les revisions i el manteniment de les instal·lacions necessàries.
Les instal·lacions es compondran de tancs criogènics, evaporadors ambientals, canonades d’unió
entre tancs i evaporadors, fonamentació per a tancs i aparells, circuits de posada a terra, voltat de
tanca metàl·lica, etc. així com tots els elements necessaris per a la seva entrada en servei. A
l’oferta indicarà com té prevista realitzar aquesta infraestructura a cada Centre, i adjuntarà una
planificació ben detallada i justificada.
L’adjudicatari estarà obligat a col·locar dipòsits criogènics en els Centres. El nombre de dipòsits de
cada gas així com la seva capacitat, quedaran definits en funció de les necessitats que presenti el
Centre. S’entén per dipòsit criogènic, el conjunt del recipient interior, aïllament, envolupant,
suports, equips de posada en pressió, canonades, vàlvules, manòmetres, nivells i altres elements
accessoris capaç d’emmagatzemar gas liquat. S’entenen incloses en aquestes instal·lacions les
canalitzacions corresponents fins a la clau d’escomesa de les centrals de gasos corresponents.
Es considerarà com a millora, (i es valora en el barem) que l’adjudicatari realitzi al seu càrrec, la
càrrega de gasos inicials dels dipòsits criogènics. El PSMAR per tant, pagarà per consum i no
assumeix el cost de l’estoc de gasos dels dipòsits.
Quan es rescindeixi el contracte, es restituirà a l’adjudicatari el material dipositat en els Centres,
material que serà retirat per l’empresa adjudicatària, responent aquesta dels desperfectes que és
poguessin ocasionar en aquesta maniobra i sense que el Centre hagi d’abonar quantitat alguna
per la retirada i treballs necessaris.
L’adjudicatari presentarà dins de la seva oferta tècnica el pla de manteniment preventiu, que
inclourà les revisions sistemàtiques, comprovacions d’estanqueïtat i funcionament, així com
l’adequació a la normativa vigent de les instal·lacions, que serà d’exclusiva responsabilitat de
l’adjudicatari durant el període de vigència del contracte, amb el compromís com a mínim a
realitzar revisions mensuals, o de la periodicitat que marqui la normativa vigent cas de ser menor a
un mes, de totes les instal·lacions (dipòsits, gasificadores, mesclador, vàlvules, etc.). Igualment,
l’adjudicatari estendrà un informe trimestral amb detall de la situació dels equips que componen les
instal·lacions, anomalies o incidències esdevingudes en aquest període, consums de cadascun
dels gasos, es regularitzarà i es farà seguiment d’estoc d’ampolles.
Es considerarà com millora (i es valora en el barem) que l’adjudicatari realitzi revisió i reparació
dels equips reguladors de diferent tipus que s’hagin trobat avariats, subministrant als Centres
equips de substitució durant aquesta operació. S’ha de garantir que les reparacions mantindran
el marcatge CE dels equips com a “Medical Device”. A l’oferta s’explicarà el protocol que
s’utilitzarà, el termini en el que es compromet a finalitzar aquesta tasca, i amb quina infraestructura
i mitjans es recolzarà per la reparació dels equips.
A l’Hospital del Mar s’ha de disposar d’un sistema que permeti el control del nivell de les diferents
rampes de subministrament o reserva. Permetrà el control en temps real, l’enviament d’avisos i
alarmes i l’emissió automàtica de comandes d’ampolles.
Per al subministrament, l’adjudicatari transportarà al seu càrrec i risc el gas en camions cisterna,
habilitats a l’objecte i complint la normativa vigent. El transvasament es realitzarà sota la seva
responsabilitat fins als tancs d’emmagatzematges situats en terrenys del Centre.
L’adjudicatari està obligat a complir els protocols de càrrega i descarrega, incloent els equips
necessaris per a tal fi (horaris establerts, respectar les zones de càrrega permetent el moviment
d’ambulàncies i altres vehicles, utilitzar camions amb descàrrega mitjançant bombes elèctriques,
etc). A l’oferta indicarà els mitjans de que disposa.
Durant el transport dels gasos medicinals liquats als dipòsits d’emmagatzematge dels Centres
assistencials, s’acompanyarà un certificat signat i datat on constin les dades de l’etiquetatge, que
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estarà a la disposició de les autoritats sanitàries. Es lliurarà al Centre destinatari còpia per al seu
control i arxiu. El subministrament de gasos a cada xarxa canalitzada del Centre es realitzarà, de
forma preferent, des dels dipòsits criogènics d’emmagatzematge, i en cas d’emergència, des de
les bateries d’ampolles de reserva que existiran a aquest efecte en les Centrals de Gasos, amb
capacitat no inferior al consum de cada Centre durant un dia. Serà condició essencial el mantenir
de forma contínua el subministrament dels gasos.
Qualsevol mesura o actuació que l’empresa adjudicatària pretengui portar a terme, haurà de
contar amb l’aprovació prèvia de la Direcció del Centre.
L’Empresa Adjudicatària, estarà obligada a indemnitzar al Centre per tots i cadascun dels
perjudicis que, per raó d’errades o avaries ocorregudes en el sistema complet de cada instal·lació
criogènica, li hagin estat produïts. S’ocuparà, igualment, de mantenir tots els recipients en perfecte
estat, conforme als Reglaments i Normativa vigents a cada moment.
5.1.
Condicions prèvies a l’inici del subministrament
Amb caràcter previ a l’ inici del subministrament, l’adjudicatari emprendrà les accions següents:
5.1.1. Dipòsits criogènics
En cas d’haver-hi un canvi de subministrador, en nou adjudicatari estarà obligat a instal·lar nous
dipòsits criogènics amb accessoris, proteccions i claus de pas necessàries, així com les rampes
d’emergència i el sistema de canvi automàtic de subministrament fins el col·lector de distribució a
la instal·lació interior dels Centres, inclosa tota la senyalització, manòmetres i qualsevol altre
dispositiu, materials i accessoris pel normal funcionament de tota la instal·lació fins a tots els punts
de subministrament.
El nou adjudicatari aportarà al seu càrrec tots els permisos, mitjans i elements necessaris pel
desmuntatge i retirada dels equips existents, per la implantació i posada en funcionament dels
nous equips, i per garantir el subministrament de gasos a tots els punts de consum en tot el
procés, i responent dels desperfectes que es poguessin ocasionar en la realització d’aquests
treballs. Els equips retirats quedaran a disposició de l’actual subministrador.
Seran per compte de l’empresa adjudicatària la confecció i legalització dels projectes tècnics de
tota nova instal·lació i/o obra, d’acord a la normativa ITC EP4, assumint tots els costos derivats del
mateix. Es lliurarà prèviament a la DSGI una còpia del projecte tècnic per la seva aprovació (en
aspectes relacionats amb els espais ocupats per la nova implantació). Un cop aprovat es lliurarà al
PSMAR una còpia (en paper i en format electrònic) del projecte visat, de la documentació
administrativa de legalització i la documentació completa del projecte construït (“as build”). Tots els
planells es lliuraran en format .dwg (Autocad) per facilitar l’actualització dels plànols generals de
l’Hospital.
L’empresa adjudicatària abans d’iniciar el subministrament efectuarà totes les “proves legals
necessàries” davant els serveis tècnics de la DSGI, i lliurarà un “MANUAL DE SERVEI” sobre la
utilització i seguretat que caldrà seguir per al funcionament correcte de la instal·lació, que inclourà
un procediment d’actuació per al cas d’emergència en els tancs criogènics.
En cas de ser necessari la implantació de noves instal·lacions, el termini màxim de posada en
marxa serà de 1 mes des de la notificació de l’adjudicació del procediment.
5.1.2. Recintes
L’adjudicatari executarà, pel seu compte, les obres necessàries per a la construcció i/o adaptació
dels recintes tancats nous o existents, en terrenys del PSMAR, proveïts de llosa de formigó,
fonamentació per a tanc, estacionament del camió cisterna del subministrament, boca de càrrega
a l’exterior del recinte, aparells, instal·lació i altres accessoris; com també totes les instal·lacions
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necessàries i d’acord amb la normativa actual, quant a la seguretat i el control per al bon
funcionament de la instal·lació.
5.2.
Condicions Generals de Subministrament
El subministrament s’efectuarà d’acord amb el Centre peticionari en el lloc reservat a aquest efecte
i l’horari es determinarà abans de l’inici del subministrament, dels dies laborables, llevat
d’urgències tots els dies de la setmana.
El control de nivells de gasos en dipòsit es realitzarà mitjançant telemetria, amb subministrament
automàtic segons nivells mínims de seguretat.
El termini d’entrega dels productes serà com a màxim de 48 hores des de la realització de la
comanda, i en cas d’urgència seran 8 hores. L’adjudicatari haurà de facilitar un número de telèfon i
de fax d’atenció al PSMAR.
L’empresa oferent haurà d’especificar en la seva proposta el compromís que adquireix per tal de
garantir al llarg del contracte la resposta en compliment del termini de lliurament dels productes
especificada en el present plec.
La intenció del PSMAR és que la majoria de gestions relacionades amb gasos medicinals es
puguin fer mitjançant un portal via web: comandes, accés a factures i albarans, consulta de estocs
i consums, informació de seguretat, etc. , per tant, es considerarà de gran utilitat la disponibilitat
d’aquest portal per part del licitador.
Les condicions especificades en aquest capítol, es consideren condicions mínimes, podent
l’adjudicatari completar-les amb altres condicions addicionals que consideri.
5.2.1. Normativa
Les instal·lacions necessàries per al subministrament de gasos medicinals propietat de
l’adjudicatari, compliran en tot moment amb tots els requisits de la normativa vigent. Durant tota la
vigència del contracte s’haurà de fer càrrec (tant dels aspectes tècnics com dels costos
econòmics) de totes les adaptacions a les eventuals noves normatives que puguin sorgir.
5.2.2. Sistemes de control i seguretat
L’empresa adjudicatària es comprometrà a instal·lar tots els sistemes de control i seguretat
necessaris per al funcionament perfecte de cada una de les instal·lacions de gas líquid medicinal, i
assumirà totes les responsabilitats derivades d’una possible fallada de la instal·lació criogènica,
sempre que no hagi estat causada per una manipulació errònia del personal del PSMAR.
El PSMAR disposarà d’una clau de tots els recintes on estiguin ubicades les instal·lacions
criogèniques a fi de poder-hi accedir en cas d’emergència.
El consum d’energia elèctrica per a la il·luminació del recinte i l’alimentació de força per als equips
serà a compte del PSMAR.
5.2.3. Transport i emmagatzematge. Gasos liquats
Per al subministrament, l’adjudicatari transportarà pel seu compte i risc el gas en camions cisterna
habilitats amb aquesta finalitat, i en compliment de la normativa vigent. El transvasament
s’efectuarà sota la seva responsabilitat als tancs d’emmagatzematge situats en terrenys del
PSMAR. A cada subministrament es transvasarà una quantitat tal que el dipòsit criogènic no quedi
mai emplenat a un nivell superior del 90% de la seva capacitat útil. El PSMAR no estarà obligat a
pagar cap subministrament que s’efectuï fent depassar la fase líquida o de tal manera que es
produeixi o es necessiti una ventilació posterior del tanc.
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L’operació de càrrega del tanc s’efectuarà en presència d’un responsable designat per la DSGI i
del conductor de la cisterna. Una vegada realitzada, verificaran conjuntament que la instal·lació ha
quedat en condicions de funcionament. De no ser així, comunicaran urgentment les anomalies
detectades al subministrador, al Servei de Manteniment del Centre i als responsables de la DSGI.
5.2.4. Transport i emmagatzematge. Ampolles
L’adjudicatari transportarà pel seu compte i risc, des de les seves instal·lacions fins al Centre que
correspongui, els envasos plens, cilindres dewards, etc., i retirarà del mateix Centre, els buits, amb
un mitjà de transport adequat, segons el que estipula el reglament de transport per carretera ADR,
i complint la normativa que a cada moment sigui d’aplicació.
Totes les ampolles O2 compactes de 5L i gas anestèsic (50% (N2O) + 50% (O2)) de 5L, es
subministraran amb la presa de connexió ràpida estàndard del PSMAR (tipus Carburos Metàlicos),
ja que cal garantir la compatibilitat directa del subministrament ja sigui des de l’ampolla o des de
les preses de paret/capçal. Sota cap concepte s’admetran ampolles amb altres tipus de connexió
no compatible, ni s’acceptarà cap mena d’adaptador o convertidor.
Per al lliurament de cilindres plens i la retirada dels buits, l’adjudicatari sol·licitarà, sempre, la
presència de personal responsable del PSMAR, el qual comprovarà i verificarà l’albarà de
lliurament.
Per cada subministrament d’ampolles o càrrega de tanc en qualsevol Centre es lliurarà una copia
de l’albarà.
El personal que l’adjudicatari faci servir per a la realització dels subministraments objecte del
present contracte, haurà de tenir la formació adequada i estar dotat dels equips de protecció
personal establerts.
En cas de vaga del seu personal, l’empresa adjudicatària vindrà obligada a fixar els mínims de
plantilla per a cobrir les demandes i necessitats del PSMAR, d’acord amb la DSGI.
5.2.5. Característiques dels gasos medicinals
La puresa i la qualitat dels gasos medicinals haurà de complir el que defineix la Farmacopea
Espanyola i/o Farmacopea Europea. Els licitadors estaran obligats a adaptar-se en tot moment a la
legislació en vigor i la que pogués sorgir durant la vigència del contracte, quant a la qualitat, la
logística, les normatives, responsabilitats, etc., dels productes oferts, sense cost addicional pel
PSMAR.
Per poder garantir la qualitat del gas pel proveïdor des de la sortida de les instal·lacions fins a la
seva utilització, aquest precintarà l’acoblament de sortida dels envasos de manera que es detecti
qualsevol manipulació que s’hi pugui fer.
La quantitat de producte que conté una ampolla s’expressa en m3 si es tracta de gas comprimit, o
en kg o en litres en el cas d’un gas liquat, i depèn de la pressió d’ompliment (gas comprimit) i/o de
les característiques físiques del producte (gas liquat). Els envasos correspondran a models
degudament legalitzats davant d’organismes competents de la UE i compliran el que estableix el
Reglament d’aparells a pressió vigent, en especial el que dictaminen ITC MIE-AP- 7, normes UNEEN 962 i qualsevol altra d’aplicació vigent.
El subministrament dels gasos medicinals i d’ús sanitari en ampolles, ha d’atenir-se a les següents
condicions:
•

Totes les ampolles de gasos medicinals faran servir vàlvules amb acoblaments
normalitzats, segons el que estableix la normativa vigent, a fi d’evitar confusions en el
consum de gasos. Les connexions existents a tots els Centres del PSMAR són del tipus
Carburos Metálicos.
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•

Els envasos estaran etiquetats de forma clara i fefaent, on s’hi indiqui el tipus de gas o
mescla que contenen, la seva qualitat i/o composició, la data de càrrega i caducitat del
producte, i les instruccions d’actuació en cas d’emergència.

•

Totes les ampolles de gasos medicinals aniran proveïdes d’una etiqueta que indiqui el
tipus de gas que està destinat a fins terapèutics (p. e. OXIGEN MEDICINAL, PROTÒXID
DE NITROGEN, etc.), que compleixi les especificacions de la Farmacopea Europea i en la
qual es donin les instruccions oportunes en cas d’emergència. A banda d’això, totes
portaran la creu roja de Ginebra pintada o fermament adherida a l’etiqueta.

•

Totes les vàlvules de les ampolles de gasos medicinals aniran proveïdes d’un tap
precintable o precinte que garanteixi la no manipulació d’aquestes, des de la sortida de
fàbrica fins a la seva utilització terapèutica al PSMAR.

•

L’adjudicatari s’ocuparà de mantenir els recipients (ampolles) en perfecte estat, de
conformitat amb els reglaments i les lleis vigents. Realitzarà el manteniment tècnic - legal
de les ampolles, i la substitució sense cost de les rebutjades per motiu d’obsolescència o
deterioració.

•

Abans del primer lliurament, es realitzarà un informe de supervisió del recinte destinat a
l’emmagatzematge de gasos comprimits, incidint l’estudi en el compliment de la normativa
vigent que li sigui d’aplicació.

•

Efectuar la reposició a demanda del Centre o per caducitat del producte, sent la seva
responsabilitat el control dels períodes de validesa de cada ampolla.

•

Proporcionar qualsevol gas o barreja no inclosa en l’annex i que precisi el Centre al mateix
preu de la més similar quant al nombre, tipus de components i volum d’ampolla de les
presentades en la seva oferta.

•

Cap ampolla serà lliurada amb un període de validesa inferior a la meitat de la seva
caducitat.

•

L’adjudicatari establirà mètodes de gestió d’estoc que garanteixi el consum pactat amb
l’Hospital i controlarà les caducitats de les ampolles de subministrament periòdic.

5.3.
Punts de lliurament
En el cas de dipòsits criogènics el punt de lliurament serà el propi tanc. Les adreces dels dipòsits
s’han descrit al punt 3 “Relació de Instal·lacions”.
Les ampolles es lliuraran en el tots els Centres connectades a les rampes o posades a la zona
d’emmagatzemament, sent l’accés per les mateixes adreces anteriors.
En el cas de la substitució de les ampolles de les rampes, el transportista es farà càrrec de
descarregar les plenes i carregar les buides al vehicle.
En el cas d’ampolles de reserva, el transportista recollirà les ampolles buides en les zones
preparades d’emmagatzematge i deixarà les plenes en el seu lloc, protegides amb la cadena de
seguretat quan pertoqui.
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Rampes d’aire medicinal i gas analgèsic de l’Edifici B de l’Hospital del Mar
Els licitadors hauran de preveure a l’abast de les seves propostes el canvi de les ampolles de les
rampes d’aire medicinal i gas analgèsic de l’Edifici B de l’Hospital del Mar, amb una periodicitat
semestral. Per arribar a aquestes rampes des del pati de càrrega i descàrrega, cal fer un
recorregut d’uns 400m (anar i tornar) pels passadissos de l’interior de l’Hospital i pujar/baixar amb
muntacàrregues entre el Soterrani 1 i la Planta 2 (3 nivells). El transportista portarà l’equip
necessari per realitzar amb total seguretat i diligència aquest recorregut intern. Anirà identificat, es
comportarà amb educació i discreció, i vestirà amb pulcritud.
5.4.
Sistema de Control de rampes a l’Hospital del Mar
L’adjudicatari del concurs implantarà a l’Hospital del Mar un sistema que permeti el control dels
nivells de les rampes de subministrament o reserva d’ampolles, i que a més, permeti el següent:
•

Monitorització i visualització en temps real dels nivells i pressions de totes les rampes
d’ampolles, siguin de subministrament principal o reserva d’una altra font principal.

•

Enviament d’avisos i alarmes (nivells a definir pel PSMAR) a telèfons mòbils del personal
de manteniment del Centre i del SAT de l’adjudicatari. Capacitat de generar missatges de
restitució i normalització del servei als mateixos telèfons.

•

Emissió automàtica de comandes de reposició d’ampolles al Centre logístic de
l’adjudicatari, de manera que lliuri d’aquesta feina al personal de l’Hospital.
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6.

CONDICIONS PREUS DE SERVEI

Dins del preu dels productes s’inclouen la manipulació, el transport, servei de càrrega, la
conservació i el manteniment d’instal·lacions, el manteniment dels recipients i les revisions
periòdiques. Els preus seran vigents per tot el període del contracte, incloses les pròrrogues.
En cap cas s’acceptaran càrrecs addicionals a l’oferta econòmica presentada i adjudicada.
L’adjudicatari es compromet a mantenir en tot moment un estoc mínim de gasos medicinals i d’ús
sanitari (tancs i ampolles) suficient per a cobrir les necessitats.
Els gravàmens, taxes, arbitris, etc., de tot ordre que es produeixin per raó del contracte que es
formalitzi, seran per compte i càrrec de l’adjudicatari. A més correran pel seu compte les despeses
de les assegurances de tota índole, havent de tenir-se en compte els riscos per agents
atmosfèrics, que requereixin pòlissa especial.
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7.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

L’adjudicatari es compromet a l’assessorament tècnic- legal permanent, en referència al
subministrament i a les instal·lacions o equips que intervenen en el mateix. Adoptarà iniciatives
destinades a millorar la seguretat en la utilització dels gasos medicinals i es comprometrà a
impartir quants cursos siguin necessaris per a una adequada formació del personal dels Centres.
L’assistència tècnica inclou els punts següents.
7.1.
Cursos de formació
L’empresa adjudicatària es comprometrà a impartir cursos de formació i seguretat al personal del
PSMAR, els quals tractaran almenys sobre:
•

Aspectes generals dels gasos medicinals i les instal·lacions que els gestionen.

•

Desenvolupament normatiu general i específic de l’àmbit d’aplicació.

•

Seguretat industrial i Prevenció de riscos laborals en l’ús de gasos medicinals.

•

Emmagatzematge i
microbiològiques, etc.

distribució

dels

gasos,

proves

reglamentàries,

proves

7.2.
Assessorament
L’empresa adjudicatària haurà d’assessorar el personal tècnic del PSMAR sobre noves
instal·lacions de dipòsits criogènics, quadres de distribució, canalitzacions, sistemes d’alarma,
equips, variació de la normativa aplicable, etc., com també de l’optimització i la seguretat
necessària, a cada responsable de les instal·lacions específiques de cada Centre objecte de
subministrament.
7.3.
Manteniment tancs criogènics
L’empresa adjudicatària haurà de disposar del servei de manteniment i mitjans adequats per
garantir la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions i els equips de la seva propietat al
seu lloc d’ubicació, manteniment i reparació d’instal·lació de buit existent.
Haurà d‘establir un Servei Tècnic continuat de 24 hores, els 365 dies de l’any, correctament
localitzat, i amb un temps de resposta no superior a 3 hores.
En cas d’avaria en els tancs, l’adjudicatari es compromet a reparar-la en un termini no superior a
24 hores des de que es comuniqui per part del PSMAR i haurà de donar el suport per garantir el
subministrament fins la definitiva reparació de l’avaria.
En el cas del buidament dels tancs o de les ampolles de reserva per avaria de la planta,
l’adjudicatari els emplenarà sense càrrec.
Anualment s’efectuarà pel personal tècnic del subministrador, una inspecció a la instal·lació
criogènica, estenent-se un certificat sobre el seu bon estat. En cas contrari, es clausurarà la citada
estació, sent responsabilitat del subministrador la no interrupció del subministrament, mitjançant
ampolles de la seva propietat.
Totes les despeses originades pel manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació criogènica
dins del recinte clos i de la unió d’aquesta amb la xarxa general de distribució a planta de gasos de
cada Centre del PSMAR, aniran a càrrec de l’adjudicatari. A més, mantindran en bon estat de
conservació els dipòsits, i també tindran nets els recintes destinats a ubicar-los.
Les operacions de manteniment compliran en tot moment la normativa de seguretat industrial
vigent, com també les normes de reconegut prestigi, normes UNE d’aplicació, etc. També hauran
de complir la Llei de prevenció de riscos laborals i tot el seu posterior desplegament normatiu
(senyalització de locals i instal·lacions, disposicions mínimes de seguretat, avaluació inicial de
riscos, planificació de l’activitat preventiva, etc.)
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7.4.
Analítica de gasos medicinals canalitzats
El licitador proposarà un pla d’analítiques dels gasos medicinals canalitzats, a tots els Centres que
disposin d’aquestes instal·lacions. L’objectiu és certificar la qualitat de la dispensació de gasos per
part de l’Hospital. Aquest servei s’empara en el Protocol sobre Gestió de Gasos Medicinals
publicat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, com a conseqüència de la publicació al
BOE del RD 1800/2003 de 26 de Desembre pel que es regulen els gasos medicinals.
Com a mínim es faran les següents preses de mostres anuals:
GASOS

HMAR

PERACAMPS

HESP

CFOR

Oxigen

2

1

2

2

Aire Medicinal

2

1

2

--

gas analgèsic (50% N2O +
50% O2)

2

--

--

--

El PSMAR decidirà els punts en els que s’extrauran les mostres. En els Centres on s’extreguin 2
mostres, sempre seran de dos punts distanciats, un proper a la font de subministrament, i l’altre
d’un punt allunyat.
La manipulació de les ampolles de presa de mostra i el transport a laboratori homologat es faran
d’acord a la normativa i al codi de bones pràctiques per assegurar la fiabilitat de les anàlisis.
Les anàlisis les farà un laboratori farmacèutic acreditat d’acord a les monografies vigents de la
farmacopea europea, i es lliurarà al PSMAR un informe per a cada analítica, signat pel
responsable farmacèutic del laboratori.
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8.

PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU.

L’abast del contracte inclou el manteniment preventiu de les instal·lacions de Gasos Medicinals
dels Centres del PSMAR, necessari per evitar fuites i avaries, i per garantint el subministrament
continuat dels gasos a tots els punts de consum.
A l’inici del contracte s’establirà el pla de manteniment preventiu, definint periodicitats i tasques a
realitzar en cada intervenció per a cada Centre. Aquest pla es lliurarà dins el primer mes a comptar
des de la data d’adjudicació, i es posarà en funcionament a partir del segon mes.
Les instal·lacions de Gasos Medicinals es poden considerar composades per varis subsistemes,
cadascun d’ells amb necessitats de manteniment diferents:
• Producció de gasos (aire medicinal i buit). Equips electromecànics de producció dels
gasos (compressors amb assecat i filtratge, i bombes de buit). Maquinaria que necessita
un manteniment elèctric i mecànic periòdic que garanteixi el seu correcte funcionament i
minimitzi les avaries.
• Recipients de gasos i rampes de commutació (Oxigen, Aire medicinal, Actinox, CO2):
Dipòsits i ampolles que contenen els gasos a pressió des d’on es distribueixen pel seu
consum. Mecanismes automàtics que commuten les bateries d’ampolles quan s’esgota la
font principal. Periòdicament s’han de comprovar les possibles fuites de les connexions i el
correcte funcionament dels mecanismes de commutació de bateries.
• Col·lectors i conduccions de distribució (tots els gasos). Canonades i vàlvules de tall
que distribueixen els gasos fins les preses situades als punts de consum. Comprovar
recorreguts, inspeccionar vàlvules de tall, reportar indicis de fuites.
• Preses de gasos i quadres d’alarmes (Tots els gasos). Elements finals de la instal·lació
sotmesos a desgast pel seu us intensiu. Punts de fuites habituals. La revisió periòdica
permet detectar petites fuites i reportar-les per la seva reparació.
Els equips/instal·lacions inclosos en aquest pla de manteniment i per cada Centre del PSMAR son:
HMAR

PERACAMPS

HESP

CFOR

Producció de gasos

SI

SI

NO (*)

SI

Recipients i rampes

SI

SI

SI

SI

Col·lectors i distribució

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

INSTAL.LACIONS

Preses de gasos
quadres d’alarma

i

(*) NOTA. L’Hospital de l’Esperança disposa d’unes instal·lacions especials i d’un contracte vigent per les
Centrals de Gasos. Aquestes queden fora de l’abast de la present licitació.

A la seva proposta les empreses definiran les operacions que preveuen realitzar a cada equip, i
quins materials consumibles i recanvis considera inclosos dins l’abast del manteniment preventiu.
Com a mínim definirà les operacions i consumibles i recanvis inclosos per: quadres inversors,
centrals de gasos (O2, AM, Gas anestèsic, CO2), centrals de buit, centrals d’aire medicinal,
quadres centrals d’alarma, quadres de control i alarma de zona i preses de gasos.
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8.1.
Periodicitats
Actualment es fan les següents visites anuals (1 visita equival a 1 jornada laborable completa de 8
hores):
•

Hospital del Mar, 19 visites.

•

Peracamps: 2 visites.

•

Hospital de l’Esperança: 4 visites.

•

Centre Fòrum: 3 visites.

• Centre Emili Mira: 3 visites.
Cada empresa proposarà la seva periodicitat, en funció de l’abast del pla de manteniment
preventiu que plantegi.
8.2.
Informes
Cada mes es lliurarà un informe de l’activitat de manteniment preventiu efectuada, on es faran
constar les tasques efectuades, els consumibles i recanvis emprats, la documentació actualitzada i
la relació de defectes a reparar.
L’adjudicatari presentarà, paral·lelament a l’informe, una oferta valorada per la reparació dels
defectes relacionats a l’informe. La DSGI procedirà d’acord al que estableix la Llei de Contractes
de l’Estat vigent per poder contractar la reparació de les avaries.
8.3.
Documentació de les instal·lacions
L’abast del pla de manteniment preventiu també inclou el manteniment de la documentació de la
canalització de gasos, vàlvules de tall i punts de consum, per tal de que reflecteixi la realitat i faciliti
la presa de decisions al personal de manteniment del PSMAR. Per tant, qualsevol modificació de
les instal·lacions (ampliacions i/o reduccions de punts de consum) comportarà la modificació de la
documentació existent. També es modificarà la documentació en el cas eventual de comprovar
que els plànols existents no concordessin amb la realitat.
L’adjudicatari disposarà de 4 setmanes per enviar els arxius modificats al PSMAR.
La documentació està en format .dwg (Autocad) i s’ha de mantenir en aquest format que és
l’estàndard del PSMAR.
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9.
9.1.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Mitjans Personals i tècnics

El licitador presentarà una memòria tècnica i funcional de l’aplicació de la política de Prevenció de
Riscos Laborals personalitzada per aquest contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’acompliment de la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna del PSMAR per a empreses
contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al Centre
de treball.
En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista
abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haurà d’acreditar la modalitat d’organització
preventiva adoptada per l’empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció
39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat com
a recurs preventiu), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de
gestió de la prevenció a l’empresa.
El contractista informarà els seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les
instal·lacions del PSMar i s’assegurarà de que disposen dels equips de protecció individuals i dels
medis adients per desenvolupar les tasques contractades.
La documentació sol·licitada en relació a la Prevenció de Riscos Laborals, serà aportada per
l’empresa que resulti adjudicatària abans de la formalització del contracte, segons les indicacions
de l’annex I d’aquest PPT.

9.2.

Coordinació empresarial

L’adjudicatari està obligat a dur a terme la coordinació empresarial en matèria de Prevenció de
Riscos Laborals amb el Servei de Prevenció del PSMar, seguint la legislació vigent. Comunicarà el
nom i cognoms de la persona interlocutora per a la realització de la coordinació empresarial en
matèria de prevenció de riscos laborals.
El PSMar ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes
mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la
seva base de dades. L'adjudicatari haurà d'adaptar-se obligatòriament a l'ús d'aquesta eina.
Si hi haguessin adaptacions tècniques i / o costos associats, aquests els hauran d'assumir
l'adjudicatari.
La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les
instal·lacions del PSMar té un cost per a l’adjudicatari de 49,00 €/any per treballador, el qual haurà
d'assumir l'adjudicatari abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del PSMar.
Per tal de complir amb aquest requeriment, s’haurà de contactar abans de la formalització del
contracte amb l’empresa indicada a l’annex I d’aquest PPT.
El PSMar ha d’estar sempre en coneixement de la presència de treballadors de l’EE als seus
Centres. Per això els treballadors informaran de la seva arribada, de les feines que venen a fer, i
de quan marxen.
L’empresa adjudicatària haurà d’informar dels incidents, accidents laborals i malalties
professionals derivats de les activitats a realitzar pel PSMAR, en els terminis establerts per la
legislació vigent, així com participar en la investigació quan així es requereixi.
L’empresa adjudicatària haurà de comunicar al PSMAR la identificació de nous riscos.
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10. QUALITAT DE SERVEI I PENALITZACIONS
10.1. Pla de Qualitat
Els licitadors presentaran el Pla de Qualitat de l’empresa adaptat a la prestació d’aquest servei.
S’adjuntarà a l’oferta una declaració de conformitat de compliment de la normativa que li sigui
d’aplicació.
S’explicarà i s’adjuntarà informació del Sistema de Traçabilitat de que es disposa per registrar tots
els moviments dels productes medicinals.
A l’oferta s’haurà de incloure una relació de fitxes de producte de tots els gasos inclosos en el plec,
en la qual constarà almenys:
•

Codi i denominació del producte .

•

Composició del producte.

•

tipus d’envàs.

•

tipus de vàlvula.

•

pressió d’emplenat.

• volum / pes del contingut.
S’adjuntarà a l’oferta una relació de fitxes de de seguretat de tots els gasos inclosos en el plec,
especificant la informació relativa a la substància, les seves propietats, els seus riscos, formes de
manipulació, emmagatzematge, transport, ...etc.
10.2. Penalitzacions
Es podrà aplicar penalitzacions al proveïdor que incorri en els següents incidents; entre parèntesi
s’indica la consideració de falta lleu o greu :
•

Interrupció total del subministrament, tant durant el servei regular com en el període de
substitució de la central criogènica, si és el cas ( greu ).

•

Interrupció del subministrament des dels tancs criogènics, durant el servei regular (lleu,
greu si es repeteix ).

•

Fallada en el subministrament de gasos en botella ( greu ).

•

Estoc inferior a l’establert en els gasos en botella ( lleu, greu si es repeteix ).

•

Rampes de seguretat inferiors a les establertes ( greu ).

•

Anomalies relatives a facturació ( lleu, greu si es repeteix ).

•

Anomalies relatives a l’enviament de fitxers electrònics de consum ( lleu ).

•

Anomalies pel que fa a les operacions de manteniment preventiu i als informes i
documentació (lleu, greu si es repeteix).

Tabulació del valor econòmic de les penalitzacions:
PRIMERA FALTA

FALTES SUCCESSIVES

LLEU

5% fra. mensual

10% fra. mensual

GREU

Amonestació formal i
10% fra. mensual

Possible rescissió del
contracte i
50% fra. mensual
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11. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS (Sobre B)
L’empresa licitadora ha d’aportar la documentació tècnica incloent una descripció detallada de tots
els serveis que es proposen per la prestació del servei seguint les especificacions que
anteriorment s’han expressat, que serà objecte de valoració.
El sobre número 2 inclou tota la documentació tècnica que es puntua per criteris subjectes a
judicis de valor. S’ha d’evitar especialment d’incloure qualsevol valoració econòmica dins el sobre
número 2, ja que les valoracions econòmiques son exclusives del sobre número 3 (aspectes
subjectes a criteris de puntuació objectiva).
11.1. Memòria tècnica
La memòria tècnica ha d’incloure tota la informació i documentació que permeti valorar l’abast i la
qualitat dels aspectes tècnics de l’oferta, i ha de permetre comprovar que aquests compleixen amb
tots els requeriments del present plec.
1. Organització general de l’empresa. Es realitzarà de manera breu i el més
esquemàticament possible de l’actual organització de l’empresa licitadora:
•

Organigrama general de l’empresa, lligat amb un organigrama detallat de les
unitats i/o departaments relacionats directament amb el contracte .

•

Oficines, magatzems i tallers. Localització de les oficines, magatzems i tallers de
l’empresa des de la que es gestionarà el contracte, tant des de la vessant
comercial com de manteniment.

•

Plantes de producció i emmagatzematge. Llocs de producció i emmagatzematge
dels diferents gasos que consumeix el PSMAR, especificant les distàncies de
cada planta als Centres del PSMAR.

•

Infraestructura de transport de gasos. Mitjans disponibles per transportar els gasos
des de les plantes de producció/emmagatzematge fins als Centres del PSMAR

•

Descripció del departament farmacològic amb el que es garanteix el compliment
de la legislació vigent en relació als gasos medicinals.

•

Descripció dels laboratoris amb els que es faran les analítiques de gasos
medicinals del PSMAR.
2. Organització del servei amb una relació clara i detallada de totes les prestacions que es
contemplen en la seva proposta.
•

Descripció de les unitats/departaments participants al contracte, així com una
descripció de l’equip comercial i tècnic assignat al PSMAR. S’adjuntarà el
currículum de les persones responsables de l’operativa del contracte.

•

Descripció dels canals de comunicació que el licitador proposa per facilitar i
agilitzar la gestió tècnica i administrativa del contracte (control de pressions i
nivells, avisos i alarmes, tramitació de les comandes, gestió del manteniment,
comunicació de incidències i consultes administratives: consulta de comandes,
albarans, factures, etc).

•

Mitjans tècnics de que es disposa per garantir el manteniment preventiu i correctiu
de les instal·lacions de gasos dels Centres del PSMAR

•

Formació del personal de manteniment del PSMAR. Proposta de formació:
continguts i calendari.
3. Pla operatiu, detallant tots els protocols disponibles o que s’implementaran per donar
servei als Centres del PSMAR, d’acord als requeriments del present plec.
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•

Substitució de tancs criogènics i ampolles de rampes. Protocol detallat (des de la
data d’adjudicació del contracte) del procés a seguir per fer el canvi de gasos
criogènics i les ampolles de les rampes, assegurant la continuïtat de servei.
Planificació detallada de totes les tasques inclosa la durada de cada una i la
dependència entre elles. Recursos assignats. Determinació del camí crític.

•

Substitució d’ampolles emmagatzemades als Centres. Planificació (des de la data
d’adjudicació del contracte) del lliurament del parc d’ampolles de diferents gasos
que s’emmagatzemen a cada Centre.

•

Compromís de compliment del termini de lliurament al llarg del contracte, de tots
els gasos inclosos a l’abast del contracte. Protocols i volums d’emmagatzematge
de que disposa el licitador per assegurar el compliment del compromís.

•

Pla de manteniment preventiu. Descripció del protocol que permet garantir el
compliment de tots els aspectes inclosos al manteniment preventiu dels Centres
del PSMAR.

•

Pla d’analítiques que garanteixi la qualitat dels gasos. Descripció del protocol de
presa de dades periodicitats i informes de les anàlisis efectuades als gasos
medicinals canalitzats a cadascun dels Centres del PSMAR

•

Protocols i sistemes de control i seguretat per garantir el correcte funcionament de
les instal·lacions criogèniques. Protocol a seguir en cas de detectar una falla.
Equip tècnic de que disposa per resoldre avaries i incidències de les instal·lacions
criogèniques.

•

Protocols de manteniment correctiu de la xarxa. Descripció dels protocols de
manteniment correctiu que garanteixen al PSMAR mantenir la continuïtat del
servei de gasos en tot moment.

•

Altres protocols que es considerin necessaris per garantir el compliment de tots els
requeriments d’aquest plec.

11.2. Qualitat de Servei
Pla de Qualitat de l’empresa i, en particular, en relació a la prestació d’aquest servei.
Declaració de conformitat de compliment de la normativa que li sigui d’aplicació.
Sistema de Traçabilitat de que es disposa per registrar tots els moviments dels productes
medicinals.
Relació de fitxes de producte de tots els gasos inclosos en el plec, en la qual constarà almenys:
•

Codi i denominació del producte .

•

Composició del producte.

•

tipus d’envàs.

•

tipus de vàlvula.

•

pressió d’emplenat.

• volum / pes del contingut.
Relació de fitxes de de seguretat de tots els gasos inclosos en el plec, especificant la informació
relativa a la substància, les seves propietats, els seus riscos, formes de manipulació,
emmagatzematge, transport, ...etc.
11.3. Prevenció de Riscos Laborals
El licitador presentarà una memòria tècnica i funcional de l’aplicació de la política de Prevenció de
Riscos Laborals personalitzada per aquest contracte.

Pàg. 29

11.4. Propostes de millores
Les millores han de respondre al seu abast i als aspectes tècnics a que fan referència.
•

Càrrega de gasos inicials dels dipòsits criogènics. El PSMAR per tant, pagarà per consum
i no assumeix el cost de l’estoc de gasos dels dipòsits.

•

Revisió i reparació dels equips reguladors de diferent tipus als que hagi trobat algun
defecte durant les proves d’estanqueïtat. Es garantirà que les reparacions mantindran el
marcatge CE dels equips com a “Medical Device”. S’ha de detallar la metodologia que
s’utilitzarà, la planificació prevista d’aquests treballs, i els mitjans amb que es compta per
portar-los a bon terme.

•

Substitució de tots els kits de juntes i sistema de tancament de totes les vàlvules de les
preses de gasos medicinals del PSMAR durant la vigència del contracte. Es presentarà el
protocol i planificació tasques i temps d’actuació en 1 presa, que servirà de base per
planificar amb els responsables del PSMAR les feines de totes les preses a cada Centre.

•

Centrals de gasos medicinals
o Instal·lació dels elements necessaris per evitar les oscil·lacions de pressió.
S’especificarà l’abast de les instal·lacions i materials que cal fer a cada central per
assegurar el correcte funcionament.
o Substitució dels serpentins en funció de la seva data de caducitat.
o Substitució anual dels kits de les vàlvules corredisses dels quadres de
commutació.

Barcelona, 29 d’abril de 2019

Emili Peña Llibre
Responsable d’Enginyeria i Manteniment
Parc de Salut Mar
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12. Annex I.
Prevenció de Riscos Laborals:
En relació la prevenció de riscos laborals, l’empresa adjudicatària, abans de la formalització del
contracte, haurà de contactar amb l’empresa VALIDATE NETWORK, S.L. en els següents correus
electrònics : juanalfonso@validate.es, administracion@validate.es i juancarlos@validate.es, per tal
d’aportar tota la documentació necessària per iniciar els treballs, objecte del contracte.
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