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ASPECTES GENERALS
OBJECTE DEL CONTRACTE
Banc de Sang i Teixits (BST), empresa pública adscrita al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, es proposa contractar els següents lots
indivisibles:
- Subministrament de gasosmedicinals pels diferents centres BST i
instal·lacions associades al subministrament.
- Servei de Manteniment integral de les instal·lacions de LN2.
La participació en el present concurs implica la presentació de propostes per
tots els lots.
El servei es realitzarà en l’àmbit i l’abast que s’especifiquen per tal d’assegurar
un bon nivell de la prestació, la continuïtat del subministrament i del correcte
funcionament dels equips propis del BST o de propietat de l’Adjudicatari
(centrals productores i envasadores, parcs i/o dipòsits d’emmagatzematge, i
servei de logística i distribució).
PLA DE SEGURETAT I SALUT
L’empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació necessària
requerida pel BST referent a PRL dels treballadors que intervindran en els
muntatges tant si es tracta de treballadors propis, de tercers o bé autònoms.
L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut relatiu a les
obligacions que els hi corresponguin a ells o, en tot cas, als treballadors
autònoms i/o tercers contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin del
l‘incompliment de les mesures previstes en el Pla, en els termes de l’apartat 2
de l’article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
ASPECTES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA
L’empresa adjudicatària haurà de:
- Fer-se càrrec de la instal·lació i implementació de les millores que
proposi així com la posterior posada en funcionament de les mateixes.
- Responsabilitzar-se de la retirada a càrrec seu dels residus que pugui
generar (embalatges, palets, etc...). Veure punt5: Gestió de Residus
d’aquest capítol.
- Facilitar els cursos necessaris de formació al personal pel correcte us
dels equips i gestió de la instal·lació, sense cap cost per al BST.
PERIODE DE GARANTIA
El període de garantia de les noves instal·lacions que es realitzin serà com a
mínim de vint-i-quatre (24) mesos, comptats a partir de la data de l’acta de
recepció dels equips. Es valorarà positivament l’ampliació del període de
garantia, a banda dels 24 mesos anteriors, o períodes de manteniment integral
gratuït addicionals.
Durant la vigència de la garantia (primers 24 mesos), si qualsevol dels
elements implementats, com a conseqüència d’un mal funcionament, resultés
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malmès i la seva reparació no es considerés oportuna per ambdues parts, o bé
per reiteració d’avaries, l’empresa adjudicatària haurà de substituir-lo per un
altre de les mateixes característiques, sense cap cost addicional per al BST.
GESTIÓ DE RESIDUS
L’empresa adjudicatària serà la responsable de la retirada dels residus
generats pels embalatges mitjançant contenidors adequats en cada cas en
funció de les necessitats i exigències de cada material i l’ents on estigui ubicat
el centre BST. Aquest residus s’hauran de transportar i gestionar amb un
organismes autoritzats per Junta de Residus. Cada vegada que es procedeixi a
la retirada de residu per part d’organismes acreditats per Junta de Residus
s’haurà d’enviar al departament de qualitat i medi ambient del BST copia del full
de seguiment.
El transport d’aquests materials es farà en recipients tancats, a través dels
circuits i en els horaris que en cada cas específic es determini.
A més el BST enviarà a l’empresa adjudicatària la política de medi ambient i
document amb bones pràctiques ambientals que haurà de retornar signat.
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DESCRIPCIÓ DESL SERVEIS A CONTRACTAR
LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS
1- DADES GENÈRIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
El contractista haurà de complir amb els següents requeriments mentre duri
la relació contractual:
 Estàndards GMP.
 Estàndards farmacopea Europea i/o Espanyola.
 Disposar de la traçabilitat del procés.
2- ABAST DEL SUBMINISTRAMENT
El contractista haurà de realitzar les entregues en els diferents centres BST
en funció de les necessitats de cadascun. Els centres destinataris del
servei són:
 Seu Corporativa: Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà (FDJ). Barcelona.
 BST Badalona. Hosp. Germans Tries i Pujol (Badalona).
 BST Bellvitge. Hosp. Bellvitge (Hospitalet del Llobregat).
 BST Clínic. Hosp. Clínic (Barcelona).
 BST Girona. Hosp. Josep Trueta (Girona).
 BST Lleida. Hosp. Arnau e Vilanova (Lleida).
 BST Manresa. Fundació Althaia (Manresa).
 BST Reus. Hosp. Sant Joan (Reus).
 BST Sant Pau. Hosp. Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
 BST Tarragona. Hosp. Joan XXIII (Tarragona).
 BST Terrassa. Ed. Maternitat de Mutua de Terrassa (Terrassa).
 BST Tortosa. Hosp. Verge de la Cinta (Tortosa).
 BST Vall d’Hebrón. Ed. Microbiologia Hosp. Vall d’Hebrón
(Barcelona).
3- PRODUCTES A SUBMINISTRAR
El quadre de necessitats a contractar per cada producte es pot trobar a
l’Annex 1: Pla de Necessitats.
3.1 Gasos medicinals:
 Gas Diòxid de Carboni Producte Sanitari puresa 4.8 (CO2)
 Gas Diòxid de Carboni Producte Sanitari amb sonda (CO2)
 Gas Nitrogen Medicinal Puresa 5.0 (N2)
 Gas Oxigen Medicinal (O2)
 Mescla 20% O2 5% CO2 75% N2 amb certificat.
 Heli (He)
El subministrament d’aquests productes es realitzarà mitjançant
ampolles homologades estàndard de 20 l. i/o 50 l. (segons sol·licitud de
cada comanda) degudament identificades segons normativa UNE-EN
1089-3.
La periodicitat de subministrament serà segons el consum de cadascun
dels productes, estimant una freqüència de recanvi de dues setmanes.
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Aquesta freqüència pot augmentar o disminuir, el que no ha de suposar
cap modificació en el preu del producte.
3.2 Gel Sec Medicinal
El subministrament d’aquest producte es realitzarà mitjançant sacs de
15 kg.
La periodicitat de subministrament serà diària en dies laborables i la
quantitat a lliurar serà variable en funció del consum previst, Les
quantitats a subministrar poden augmentar o disminuir, el que no ha de
suposar cap modificació en el preu del producte.
3.3 Nitrogen Líquid Criogènic Producte Sanitari (LN2)
El subministrament d’aquest producte es realitzarà únicament a la seu
corporativa: Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà (FDJ) de Barcelona
mitjançant camió cisterna articulada.
La periodicitat de reposició del dipòsit nodrissa serà d’unes 3 vegades
per setmana aproximadament en funció del consum i segons lectures
del sistema de televigilància de la instal·lació, La quantitat de
reposicionssetmanals poden augmentar o disminuir, el que no ha de
suposar cap modificació en el preu del producte.
Cal tenir en consideració que el dipòsit nodrissa està ubicat en un
recinte dins un edifici en un carrer d’un sol carril, per tant les
dimensions del vehicle que ha de realitzar la reposició sigui adequat
(essent el màxim 12 m. de longitud total).
4- GESTIÓ DE LES COMANDES
La gestió de comandes de la part de gasos medicinals i gel sec medicinal
es realitzarà a través de la plataforma logística del BST que és la empresa
AIE Log@ritme.
La gestió de comandes de la part de nitrogen líquid criogènic producte
sanitari es realitzarà a través d’un sistema de televigilància de la pròpia
instal·lació connectada directament a la central de comandes de l’empresa
adjudicatària.
Els albarans corresponents a cadascuna de les comandes s’haurà
d’entregar al BST amb la finalitat de controlar el consum i la facturació.
5- TERMINI DE LLIURAMENT DE PRODUCTES
El termini de lliurament dels productes haurà de ser en funció de la criticitat
del producte o de la situació, establint tres nivells de subministrament:
 Subministrament Normal: Terminis establerts en funció de les
necessitats de cadascun d’ells, de les periodicitats establertes, o bé
de les lectures del servei de televigilància.
 Subministrament Urgent: Necessitat generada per alguna situació
determinada amb un termini curt.
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 Subministrament Molt Urgent: Necessitat generada per alguna
situació inesperada molt crítica amb un termini pràcticament immediat.
6- ASPECTES ESPECÍFICS ASSOCIATS AL SUBMINISTRAMENT DEL
LN2 CRIOGÈNIC PRODUCTE SANITARI
6.1 Recipient nodrissa d’emmagatzematge
Serà per compte de l’empresa adjudicatària del concurs i sense cap
cost addicional pel BST totes les despeses de construcció, instal·lació,
legalització, lloguer i manteniment (curatiu, correctiu, preventiu, i
normatiu) d’un dipòsit nodrissa vertical d’11 m3 aproximadament.
El dipòsit nodrissa es troba ubicat en un recinte tancat dins l’estructura
de l’edifici.
Els treballs de substitució del tanc actual inclouran els següents
aspectes:
 Treballs de desmuntatge dels elements i façanes necessàries.
 Desconnexionat elèctric i mecànic del tanc actual.
 Treballs de retirada del tanc actual incloent mitjans d’elevació
necessaris.
 Treballs d’introducció del nou tanc incloent mitjans d’elevació
necessaris.
 Connexionat elèctric i mecànic del tanc nou.
 Treballs de muntatge dels elements i façanes desmuntats
prèviament (incloent la reposició dels desperfectes ocasionats i
dels elements que s’hagin pogut trencar per altres de les mateixes
característiques).
 Instal·lació de contingència necessària per assegurar el
subministrament de LN2 i gasos mentre durin les tasques de
substitució del tanc.
6.2 Sistema de gestió televigilància de la instal·lació
L’empresa contractista es farà càrrec del sistema de gestió i televigilància que controla automàticamenttota la instal·lació.
 Dipòsit nodrissa de subministrament de LN2.
 Xarxa de distribució i abastament automàtic dels dipòsits o tancs
criogènics en les 3 zones on es consumeix LN2.
 Control de pressió de la instal·lació.
 Control de temperatura de finals de línia.
 Control del nivell d’O2de les zones de consum.
 Enclavaments de seguretat i alarmes.
 Sistemes d’emplenament automàtic de dipòsits nodrissa a baixa
pressió.
 Sistema automàtic de gestió de comandes per telemetria.
 Enregistrament d’incidències.
La funció del PLC actual permet el control de les diferents vàlvules
automatitzades de la instal·lació, refredaments de línies programats o
forçats, control dels diferents instruments de mesura de la instal·lació i
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recull d’alarmes dels contenidors criogènics. Aquest PLC haurà de
disposar d’una connexió remota per actualitzacions i millores del
programa i sortida cap a un centre receptor de les diferents alarmes
produïdes per qualsevol dels equips que composen la instal·lació.
6.3 Automatització de la càrrega de dipòsit intermedi a baixa pressió
per alimentació de crio-congeladors biològics.
Es sol·licita el subministrament i automatització de les funcions de
càrrega i subministrament de dos dipòsits intermedis que permeten
alimentar uns criocongeladors biològics programables.
La funció d’aquests dipòsits és la d’acumular LN2 a una pressió de 0,5
bars (la pressió de línia és 1,5 bars).
Els dos dipòsits a automatitzar estaran ubicats un a la sala de criogènia
i l’altre a una sala blanca.
Aquests dipòsits ha de complir els següents requeriments:
 Construcció en acer inoxidable amb totes les tubuladures i
equipament de seccionament i mesura necessaris per carregar
LN2, abastir 2 criocongeladors biològics programables, regulació
de pressió, venteig, i seguretats.
 Disposar de placa de característiques segons normativa vigent.
 Disposar del sistema d’aïllament tèrmic adequat.
 Volum estimat d’emmagatzematge 400 l.
 Permetre baixar la pressió de la línia principal de 1 bar a 0,5 bar.
El dipòsit serà comandat pel un quadre de control que haurà d’estar
ubicat al costat dels criocongeladors programables de cadascuna de
les dues sales, el que requerirà de la incorporació de la programació
necessària i la instal·lació elèctrica i de control adient pel seu correcte
funcionament. Les funcionalitat que el sistema haurà d’oferir als usuaris
són:
 Refredament automatitzat de la línia d’LN2 per càrrega del dipòsit
intermedi a demanda i per programació horària.
 Activació del sistema automàtic d’alimentació als criogongeladors
programables a demanda.
 Desactivació
del
sistema
automàtic
d’alimentació
als
criogongeladors programables a demanda i per temporitzador.
 Control automàtic del sistema de càrrega del dipòsit intermedi
incloent el control de vàlvules de càrrega, vàlvules de venteig i
vàlvules de regulació de pressió.
 Disposició d’una entrada/sortida per comunicació amb cadascun
dels criocongeladors.
La instal·lació haurà de poder alimentar dos congeladors criogènics els
quals s’han de poder activar per separat, per tant hauran de disposar
d’un joc de vàlvules per cadascun i dels sistemes de seguretat
necessaris. Les principals característiques que haurà de complir són:
 Les canonades de LN2 hauran d’estar construïdesambtuberia
d’acer inoxidable encamisada amb càmera de buit compatibles
amb les existents.
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 Les canonades de seguretat i venteig hauran d’estar construïdes
amb tuberia de coure desengreixat.
 Els elements de valvuleria hauran de ser adequats per treballar a
les temperatures de la instal·lació.
 L’aïllament haurà de ser criogènic amb la barrera de vapor
adequada al salt tèrmic incloent les canonades de venteig i
seguretat.
 En els diferents punts s’hauran d’instal·lar els elements
d’instrumentació necessaris per controlar el correcte funcionament
de les línies.
Cal remarcar que la part d’instal·lació que s’ha de fer a la sala blanca
haurà de complir amb els requeriments GMP de la instal·lació, essent
tots els treballs d’adaptació, materials i remats adequats a la normativa
farmacèutica.
La instal·lació disposarà d’un període de garantia que serà com a
mínim de vint-i-quatre (24) mesos, comptats a partir de la data de l’acta
de recepció dels equips. Es valorarà positivament l’ampliació del
període de garantia, a banda dels 24 mesos anteriors, o períodes de
manteniment integral gratuït addicionals.
Durant la vigència de la garantia (primers 24 mesos), si qualsevol dels
elements de la instal·lació, com a conseqüència d’un mal funcionament,
resultés malmès i la seva reparació no es considerés oportuna per
ambdues parts, o bé per reiteració d’avaries, l’empresa adjudicatària
haurà de substituir-lo per un altre de les mateixes característiques,
sense cap cost addicional per al BST.
6.4 Instal·lació de bomba de transvasament de nitrogen líquid.
Es sol·licita la posada en marxa d’una bomba de transvasament de
LN2 de la nostra propietat dins la sala de criogènia (veure Annex 02:
Fitxa tècnica de la bomba d’LN2).
Per poder fer la posada en marxa calen les següents requeriments que
hauran de ser subministrats per l’empresa adjudicatària:
 Instal·lació de canonada de nitrogen gas procedent de la línia
principal de distribució existent en l’edifici amb vàlvula de
seccionament, vàlvula reductora i reguladora de pressió i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i
acoblament a l’equip mitjançant enllaços ràpids amb doble
seguretat.
 Subministrament i muntatge de braç articulat en 5 eixos per
soportació de la bomba. El braç haurà d’estar fixat a la paret o al
sostre, assegurant que el personal no ha d’exercir cap força per
manipular l’equip.
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La instal·lació disposarà d’un període de garantia que serà com a
mínim de vint-i-quatre (24) mesos, comptats a partir de la data de l’acta
de recepció dels equips. Es valorarà positivament l’ampliació del
període de garantia, a banda dels 24 mesos anteriors, o períodes de
manteniment integral gratuït addicionals.
Durant la vigència de la garantia (primers 24 mesos), si qualsevol dels
elements de la instal·lació, com a conseqüència d’un mal funcionament,
resultés malmès i la seva reparació no es considerés oportuna per
ambdues parts, o bé per reiteració d’avaries, l’empresa adjudicatària
haurà de substituir-lo per un altre de les mateixes característiques,
sense cap cost addicional per al BST.

11

LOT 2: MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE LN2
1- DADES GENÈRIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT
El contractista haurà de donar el servei de manteniment integral de totes
les instal·lacions associades als productes que subministra de LN2
criogènic producte sanitari i haurà d’incloure obligatòriament els següents
conceptes.
-

Manteniment Preventiu anual de les instal·lacions de LN2 a efectes
d’optimitzar el funcionament dels mateixos i detecció de possibles
problemes. La planificació, abast, i periodicitat del Manteniment
Preventiu a executar haurà d’estar prèviament acceptada pel BST.

-

Manteniment Preventiu trimestral de les cèl·lules de detecció de
nivell d’O2, alarmes de les instal·lacions i elements de seccionament i
control dels dipòsits automatitzats a efectes d’optimitzar el
funcionament dels mateixos i detecció de possibles problemes. La
planificació, abast, i periodicitat del Manteniment Preventiu a executar
haurà d’estar prèviament acceptada pel BST.

-

Manteniment Correctiu amb un temps de resposta màxim de 6 h, i
un temps màxim de resolució de 72 h. per elements o equipaments
no crítics i 24 h. per elements o equipaments crítics (o bé la
instal·lació d’un element provisional substitutiu). L’adjudicatari es farà
càrrec de les despeses associades a la mà d’obra i materials de
reposició provisionals i/o definitius necessaris per la reparació dels
equips i/o instal·lacions.

-

Manteniment Normatiu de l’equipament segons normativa vigent. La
planificació, abast, i periodicitat del Manteniment Normatiu a executar
haurà d’estar prèviament acceptada pel BST.

Tots els manteniments descrits no suposaran cap cost addicional pel BST
(ma d’obra, material i/o programació) al contractat en el present lot.
2- ABAST DEL SERVEI
El servei de manteníem s’haurà de realitzar a la seu corporativa del BST
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà (FDJ) de Barcelona.
3- GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
L’empresa adjudicatària haurà de reportar de totes les actuacions de
manteniment preventiu i normatiu que realitzi tant al Departament
d’Enginyeria i Manteniment de BST com a l’empresa de Manteniment
integral de BST.
Totes les actuacions de manteniment correctiu seran sol·licitades i
gestionades directament per l’empresa de manteniment integral de l’edifici,
qui enregistrarà totes les actuacions en un aplicatiu GMAO.
En el suposat cas que un equip o element esdevingui irreparable o bé sigui
obsolet, l’empresa adjudicatària haurà de presentar a la persona
responsable del Departament d’Enginyeria i Manteniment un informe on es
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detalli l’avaria i el motiu pel qual no es pot reparar juntament amb un
pressupost de substitució.
4- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL
La instal·lació, està composta pels elements següents:
 Dipòsit nodrissa de subministrament de LN2.
 Instal·lació de càrrega del dipòsit nodrissa de LN2.
 Xarxa de distribució i abastament automàtic dels dipòsits o tancs
criogènics en les 3 zones on es consumeix LN2 (sala de criogènia,
sala blanca central i sala blanca BT-LTC.
 Canonades encamisades amb buit.
 Control de pressió de la instal·lació.
 Control de temperatura de finals de línia.
 Control del nivell d’O2de les zones de consum.
 Enclavaments de seguretat i alarmes.
 Sistemes d’emplenament automàtic de dipòsits nodrissa a baixa
pressió.
 Sistema automàtic de gestió de comandes per telemetria.
 Quadres elèctrics i PLC’s de comandament.
 Mòdems de comunicació externs.
 Aïllament tèrmic criogènic.
Veure esquema vertical de l’Annex 3
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LICITACIÓ: ASPECTES GENERALS
Tal com disposa el quadre de característiques, la licitació s’efectuarà mitjançant
sobre digital, i per tant no s’admetrà cap oferta que no estigui en aquest format.
L’accés a la documentació necessària i a operativa de la presentació d’oferta
mitjançant sobre digital es troba el la plataforma de contractació publica en
l’anunci corresponent.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A ENTREGAR EN EL SOBRE NÚM.2
La documentació tècnica s’haurà de presentar mitjançant Sobre Digital i
incorporar en l’apartat corresponent al sobre núm. 2.
Es sol·licita la entrega obligatòria dels següents documents:
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
CERTIFICAT d’ASSISTÈNCIA a la VISITA TÈCNICA de les INSTAL·LACIONS
SEGELLAT pel BST
Amb la finalitat d’assegurar el coneixement de les instal·lacions a l’hora de
valorar les millores serà obligatòria una visita de totes les empreses licitadores.
Com a comprovant de la visita s’estendrà un certificat d’assistència el qual
s’haurà d’adjuntar a la documentació tècnica del sobre 2.
La no presentació d’aquest document suposarà la desqualificació automàtica
de l’empresa licitadora.
PROJECTE/MEMÒRIA de SUBSTITUCIÓ del TANC de LN2 (documentació
d’obligada entrega per les empreses no proveïdores de bst).
Desenvolupament d’una memòria on es descriguin els treballs de substitució
del dipòsit nodrissa incloent:
- Llistat d’actuacions previstes a realitzar amb tots els passos, i mitjans
necessaris.
- Planificació temporal detallada.
- Anàlisi de riscos.
- Mitjans de subministrament alternatius al tancs de BST que contenen
mostres durant el període de substitució.
La no presentació d’aquest document suposarà la desqualificació automàtica
de l’empresa licitadora.
LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS
Presentació, seguiment del guio sol·licitat, i capacitat de síntesi
En la fase de licitació caldrà que totes les empreses participants en el concurs
presentin una documentació tècnica la qual, amb la finalitat de poder comparar
adequadament les diverses propostes, haurà d’incloure la documentació que
seguidament es relaciona perfectament classificada per apartats. El seguiment
del guió sol·licitat i la capacitat de síntesi seran motiu de valoració en la
puntuació tècnica.
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Fitxa tècnica i certificat de tots els productes sol·licitats al pla de
necessitats.
Nº de certificació de productor 93/42/CEE.
Infraestructura de producció i emmagatzematge.
Breu memòria on s’especifiqui les plantes de producció que generaran els
gasos que es subministraran als Centres BST així com els centres logístics
d’emmagatzematge i distribució.
Pla logístic.
Breu memòria on s’especifiqui el pla logístic, gestió de subministrament i
reactivitat en funció del nivells de subministrament (normat, urgent o molt
urgent) per cadascun dels productes.
Avaluació de riscos i plans d’emergència i contingència.
Document d’avaluació dels riscos i pla d’actuació en cas d’emergència en el
transcurs dels subministrament dels diferents productes.
Pla de contingència de fabricació i subministrament.
Sistema de gestió de televigilància de la instal·lació de LN2.
Desenvolupament d’una memòria pel sistema de televigilància de la instal·lació
d’LN2 on s’inclogui:
- Descripció del sistema de televigilància de la instal·lació d’LN2 i les
seves funcionalitats.
- Arbre de funcionament del sistema i pantalles de l’scada.
- Pla de contingència previst en cas d’avaria.
Automatització de càrrega de dipòsits intermitjos a baixa pressió per
alimentació de crio-congeladors biològics.
Desenvolupament d’una memòria per la implantació dels tancs a baixa pressió
de LN2 per alimentació dels crio-congeladors on s’inclogui:
- Descripció de la solució tècnica proposada.
- Relació de materials i equips proposats per la instal·lació.
- Diagrama de funcionament complet (instal·lacions mecàniques, i
elèctriques, instrumentació, enclavaments, etc...)
- Arbre de funcionament del sistema i pantalles de l’scada.
- Possibilitat d’integració al sistema de gestió de la instal·lació.
Instal·lació de bomba de transvasament de LN2.
Desenvolupament d’una memòria per la instal·lació de la bomba de LN2 on
s’inclogui:
- Descripció de la solució tècnica proposada.
- Relació de materials i equips proposats per la instal·lació.
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LOT 2: MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Presentació, seguiment del guio sol·licitat, i capacitat de síntesi
En la fase de licitació caldrà que totes les empreses participants en el concurs
presentin una documentació tècnica la qual, amb la finalitat de poder comparar
adequadament les diverses propostes, haurà d’incloure la documentació que
seguidament es relaciona perfectament classificada per apartats. El seguiment
del guió sol·licitat i la capacitat de síntesi seran motiu de valoració en la
puntuació tècnica.
Organigrama del servei.
Presentació de breu document on s’especifiqui:
- Organigrama del servei de manteniment.
- Mitjans tècnics i humans del servei.
- Flux de gestió de les avaries.
Manteniment Normatiu.
Presentació de document que descrigui els manteniments normatius on
s’especifiqui:
- Relació d’equipaments i instal·lacions afectades.
- Periodicitat d’actuació adequada a cadascun dels casos.
- Abast de la intervenció per cadascun dels casos.
Manteniment Preventiu.
Presentació de document que descrigui els manteniments preventius on
s’especifiqui:
- Relació d’equipaments i instal·lacions afectades.
- Periodicitat d’actuació adequada a cadascun dels casos.
- Abast de la intervenció per cadascun dels casos.
Manteniment Correctiu.
Presentació de document que descrigui els manteniments correctius on
s’especifiqui:
- Temps de resposta d’atenció en cas d’averia.
- Temps d’assistència presencial del tècnic a les nostres instal·lacions.
- Servei de guàrdies 24 h/365 dies.
ALTRA
INFORMACIÓ
PRESENTAR.

QUE

L’EMPRESA

LICITADORA

VULGUI
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OFERTA ECONÒMICA A ENTREGAR EN EL SOBRE NÚM. 3
L’oferta econòmica ha de presentar-se en el sobre núm. 3.
Qualsevol element econòmic que no estigui en aquest sobre 3 podrà suposar
l’exclusió de l’oferta.
L’oferta econòmica de les empreses licitadores han de respectar les quantitats
i l’import de sortida de la licitació i l’oferta ha de ser a la totalitat del lot.
Qualsevol posició que no tingui una oferta econòmica, podria suposar l’exclusió
de l’oferta.
L’import global ofert per al total dels lots per part dels licitadors serà sobre el
que s’aplicaran ens criteris d’adjudicació estipulats en l’annex 5 del plec de
clàusules administratives.
En l’oferta econòmica, els licitadors han d’afegir els preus unitaris de cada
posició per cadascun dels dos lots.
Els preus de subministrament de gasos medicinals, gel sec i LN2 del Lot 1
hauran d’incloure el cost de tots els conceptes descrits en el lot (incloent els
requeriments del punt 6- Aspectes específics associats al subministrament del
LN2 criogènic producte sanitari).
S’adjunta un fitxer Excelambla plantilla d’oferta econòmica (Annex 4), el qual
haurà de ser emplenat i signat per els representants adequat de l’empresa
licitadora.
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DOCUMENTS ANNEX
ANNEX 01: Pla de Necessitats
ANNEX 02:Fitxa tècnica de la bomba de LN2
ANNEX 03:Esquema vertical de la instal·lació de LN2
ANNEX 04:Taula de preus
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Exp. 19HBS341: PLA DE NECESSITATS
DESCRIPCIO DEL PRODUCTE

UNIT. MESURA

PREU UNITARI
SENSE IVA
160
305,000

QUANT.

21%

PREU UNITARI
AMB IVA
369,05000

PREU TOTAL
SENSE IVA
48.800,00

PREU TOTAL
AMB IVA
59.048,00

IVA

Gas Diòxid Carboni (CO2) Producte Sanitari puresa 4.8

Ampolla de 50 l.

Gas Diòxid Carboni (CO2) Producte Sanitari amb Sonda

Ampolla de 50 l.

1

75,000

21%

90,75000

75,00

90,75

Gas Nitrogen Medicinal Puresa 5.0 (N2)

Ampolla de 50 l.

24

75,000

21%

90,75000

1.800,00

2.178,00

Gas Oxigen Medicinal (O2)

Ampolla de 50 l.

1

35,000

21%

42,35000

35,00

42,35

Barreja ternària 5% CO2, 20% O2, 75% N2

Ampolla de 20 l.

1

200,000

21%

242,00000

200,00

242,00

Barreja ternària 5% CO2, 20% O2, 75% N2

Ampolla de 50 l.

1

500,000

21%

605,00000

500,00

605,00

Aire sintètic sec

Ampolla de 50 l.

24

65,000

21%

78,65000

1.560,00

1.887,60

Heli (He2)

Ampolla de 50 l.

1

65,000

21%

78,65000

65,00

78,65

Gel Sec Medicinal

Kg

65.000

1,000

21%

1,21000

65.000,00

78.650,00

3

540.000

0,350

21%

0,42350

189.000,00

228.690,00

307.035,00

371.512,35

Nitrogen Líquid Criogènic Producte Sanitari (LN2)

m
TOTAL

Servei de Manteniment instal·lació LN2

1
TOTAL

31.000,000

21%

37.510,00

31.000,00

37.510,00

338.035,00

409.022,35

LN2 Tx

The LN2 Tx was designed specifically to make removing
excess liquid nitrogen from open vessels safe and easy.
Instead of lifting and pouring from heavy Dewars,
personnel can simply utilize the LN2 Tx to transfer liquid
nitrogen from one open vessel to another. By using a
pressurized nitrogen gas source, the LN2 Tx efficiently
transfers liquid nitrogen without straining your back or
causing structural damage from spills.

Features
• Safely, easily, quickly and efficiently transfer LN2 from
one open dewar to another
• Avoid having to lift and pour out heavy dry vapor
shippers
• Can be used to empty LN2 freezers for maintenance,
transport, cleaning, etc.
• Saves employees backs and avoids injury
• Improves safety and reduces workman compensation
• Minimal transfer losses
• Reduce long term LN2 usage - allows you to reuse by
transferring between Dewars
• Operating pressure of gaseous nitrogen source must
be 22-50 psi (1.5-3.4 bar)
• Approximate flow rate up to 2 LPM
Note: You must use compressed nitrogen or nitrogen gas use
valve on cylinder or piping – no compressed air.

Specifications
Rigid Aluminum Tube Length ft (m)

4 (1.2)

Flex Hose Length ft (m)

8 (2.4)

Overall Weight lbs (kg)

8.5 (3.9)

Minimum Neck Opening in (mm)

3.5 (89)
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Ph 770-721-7759 • Toll Free 1-800-482-2473
Fax 770-721-7758
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Chart BioMedical Ltd.
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Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL
Ph +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245
Copyright © 2011 Chart Industries

Ref ML130013 Rev B

Exp. 19HBS341: TAULA DE PREUS

Gas Diòxid Carboni (CO2) Producte Sanitari puresa 4.8

Ampolla de 50 l.

135

21%

PREU UNITARI
AMB IVA
0,00000

Gas Diòxid Carboni (CO2) Producte Sanitari amb Sonda

Ampolla de 50 l.

1

21%

0,00000

0,00

0,00

Gas Nitrogen Medicinal Puresa 5.0 (N2)

Ampolla de 50 l.

1

21%

0,00000

0,00

0,00

Gas Oxigen Medicinal (O2)

Ampolla de 50 l.

1

21%

0,00000

0,00

0,00

Barreja ternària 5% CO2, 20% O2, 75% N2

Ampolla de 20 l.

1

21%

0,00000

0,00

0,00

Barreja ternària 5% CO2, 20% O2, 75% N2

Ampolla de 50 l.

1

21%

0,00000

0,00

0,00

Heli (He2)

Ampolla de 50 l.

1

21%

0,00000

0,00

0,00

Gel Sec Medicinal

Kg

65.000

21%

0,00000

0,00

0,00

3

540.000

21%

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCRIPCIO DEL PRODUCTE

UNIT. MESURA

Nitrogen Líquid Criogènic Producte Sanitari (LN2)

m

QUANT.

PREU UNITARI
SENSE IVA

IVA

TOTAL
Servei de Manteniment instal·lació LN2

1
TOTAL

21%

0,00

PREU TOTAL
SENSE IVA
0,00

PREU TOTAL
AMB IVA
0,00

