Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 21/116

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES I PINCES PER LAPAROSCÒPIA AMB
TECNOLOGIA BIPOLAR AMB TALL PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Elements tècnics del contracte
1.1. Objecte del contracte:
Subministrament de sutures mecàniques i pinces per laparoscòpia amb
tecnologia bipolar amb tall amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).
Requeriments tècnics específics
Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a
continuació:

LOT 1 - S100149: SISTEMA ELÈCTRIC PER TALLAR I GRAPAR EL TEIXIT
SIMULTÀNIAMENT
CODI

MATERIAL

DESCRIPCIÓ

2019350

Sistema elèctric per
tallar i grapar el
teixit simultàniament

Sistema elèctric per tallar i grapar el teixit
simultàniament. Per la transecció, resecció i/o creació
d’anastomosis.
Línia de grapat: 35mm.

2019351

Carrega per teixit
vascular dos fileres
de grapes 35mm

Càrrega per teixit vascular/fi.
Longitud línia de grapes: 35mm.

2018741

Sistema elèctric per
tallar i grapar el
teixit simultàniament

Sistema elèctric per tallar i grapar el teixit
simultàniament. Per la transecció, resecció i/o creació
d’anastomosis.
Línia de grapat: 45mm.

2018772

Càrrega per teixit
gruix.
45 mm

Càrrega per teixit gruix.
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
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2018773

Càrrega per teixit
normal.
45 mm

2018774

Càrrega per teixit
vascular / fi.
45 mm

2018775

Càrrega per teixit
normal / gruix.
45 mm

2019099

Sistema elèctric per
tallar i grapar el
teixit simultàniament

2019100

Càrrega per teixit
vascular / fi.
60 mm

2019101

Càrrega per teixit
normal.
60 mm

2019342

Càrrega per teixit
normal/gruix.
60 mm

2019343

Càrrega per teixit
gruix.
60 mm

Càrrega per teixit normal.
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit vascular/fi
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit normal / gruix.
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Sistema elèctric per tallar i grapar el teixit
simultàniament. Per la transecció, resecció i/o creació
d’anastomosis.
Línia de grapat: 60mm.
Càrrega per teixit vascular / fi.
Longitud línia de grapes: 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit normal.
Longitud línia de grapes: 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit normal/gruix.
Longitud línia de grapes: 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit gruix.
Longitud línia de grapes: 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.

LOT 2 – S100150: FUNDA PER EQUIP QUIRÚRGIC
CODI

MATERIAL

DESCRIPCIÓ

2019610

Funda elèctrica
protectora per a
mànec electrònic
Mànec manual

2019604

Càrrega per teixit
normal / gruix amb
punta corba.
45 mm

Funda elèctrica protectora per a mànec electrònic
Mànec manual per a càrregues de sutures
mecàniques cirurgia oberta i endosutures.
- Línia de grapat: 45 mm i 60mm.
- Estèril
- un sol ús.
Càrrega per teixit normal gruix amb punta corba.
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
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2019605

2019606

2019607

Càrrega reforçada
per teixit
normal/gruix.
45 mm
Càrrega per teixit
vascular / normal
amb punta corba.
45 mm
Càrrega per teixit
extra-gruix.
60 mm

2019608

Càrrega per teixit
normal / gruix.
45mm

2019609

Càrrega per teixit
normal / gruix.
60mm

Càrrega reforçada per teixit normal/gruix.
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit vascular/normal amb punta corba.
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit extra-gruix.
Longitud línia de grapes: 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit normal/gruix.
Longitud línia de grapes: 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.
Càrrega per teixit normal/gruix.
Longitud línia de grapes: 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus
de teixit.

LOT 3 – S100151 ENDOAPLICADOR CLIPS PER CIRURGIA OBERTA
CODI
2007698

2007696

2007697

MATERIAL
Endoaplicador clip
per cirurgia oberta.
Mida petita
Endoplicador clip
per cirurgia oberta.
Mida mitjana
Endoaplicador clip
per cirurgia oberta.
Mida gran

DESCRIPCIÓ
Endoaplicador automàtic de clips de titani – mida petita.
Longitud aplicador: de 22 a 24 cm
Endoaplicador automàtic de clips de titani – mida
mitjana.
Longitud aplicador: de 29 a 30 cm.
Endoaplicador automàtic de clips de titani – mida gran.
Longitud aplicador: de 33 a 34 cm

LOT 4 - S100152: GRAPADORA PELL
CODI
2007687

MATERIAL
Grapadora pell 35
grapes.

DESCRIPCIÓ
- Grapadora
- Tancament pell atraumàtica
- Grapa: dimensions 6,9x6,9 alçada
- 3,9mm
- 35 grapes
- Presentació: unitària.
- La grapadora ha de portar inclòs el kit d’extracció
de grapes (d’un sol ús o que es pugui esterilitzar).
Si és d’un sol ús es serviran tants com grapadores,
en el cas que es pugui esterilitzar, a demanda de
l’Hospital.
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LOT 5 - S100153: GRAPADORA-TALLADORA I CÀRREGA

CODI

MATERIAL

2007690

Grapadoratalladora

DESCRIPCIÓ
-

2007702

Càrrega per
grapadoratalladora

-

Grapadora-talladora, amb full tallant de sutura
lineal, recta, llargària de sutura entre 75 i 80 mm
Recarregable, precarregada.
Grapes de titani. Alçada de la grapa oberta 4,5
mm, Alçada de la grapa tancada 1,5 mm. Doble
filera de grapes.
Presentació: unitària.
Càrrega per grapadora-talladora, de sutura lineal,
recta, llargària de sutura entre 75 i 80 mm.
Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa
oberta 3,85 mm. Alçada grapa tancada 1,5 mm,
Amb 2 dobles fileres de grapes.

LOT 6 - S100495: GRAPADORA-TALLADORA DE 3 LÍNIES I CÀRREGA

CODI

MATERIAL

2021492

Grapadora
talladora de 3 línies
de grapes, longitud
75 mm

DESCRIPCIÓ
-

-

2021265

Càrrega talladora
teixit normal
longitud 75 mm

-

-

Alçada seleccionable de la grapa, proporciona la
capacitat d'usar una càrrega per formar grapes
amb altures de grapa tancada de 1,5, 1,8 o 2,0 mm
amb forma 3D.
L'instrument de 75 mm crea una línia de grapat i
de tall de 75mm.
Presentació: unitària.
Alçada seleccionable de la grapa proporciona la
capacitat d'usar una càrrega per formar grapes
amb altures de grapa tancada de 1,5, 1,8 o 2,0 mm
amb forma 3D.
L'instrument de 75 mm crea una línia de grapat i
de tall de 75mm.

LOT 7 - S100158: INSTRUMENTS PER BOSSA TABAC
CODI
2007740

MATERIAL
Instrument per
bossa de tabac
65mm

DESCRIPCIÓ
- Instrument per bossa de tabac
- Automàtic
- Un sol ús
- 65mm
- Grapes d’acer inoxidable
- Presentació: unitària.
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LOT 8 - S100159: PINÇA PER LAPAROSCÒPIA
CODI
2018223
2019561

MATERIAL
Pinça per
laparoscòpia

2018231

Pinça per cirurgia
oberta

DESCRIPCIÓ
- Tecnologia: Bipolar amb tall.
- Pinça destinada a cirurgia per laparoscòpia i
oberta.
- Longitud de l’eix: 37 i 23 cm.
- Tecnologia: Bipolar amb tall.
- Pinça destinada a cirurgia oberta.
- Longitud de l’eix: 18 cm.

Equipament en cessió


L’adjudicatari del Lot 1 haurà de cedir sense cost el següent equipament:
o

Sistema de radiologia en arc en C destinat a la realització de
procediments quirúrgics guiats per imatge tant del tronc toràcic com
abdominal amb les màximes característiques de camp de visió i
potencia que permetin abordar cirurgies complexes de llarga duració.
Concretament haurà de complir les següents especificacions:
- Arc en C amb generador de 25KW o superior i fins a 250 mA de
corrent.
- Detector de 30 x 30 digital.
- Moviments motoritzat dels eixos amb memòria de posició.
- Gestió automàtica de brillantor i contrast amb l'objectiu de
millorar dosis a pacient.
- Frens electromagnètics.
- Connexió WLAN.
- Disposició dels protocols DICOM.



L’adjudicatari del Lot 2 haurà de cedir sense cost el següent equipament:
o

Mànec electrònic endograpadora per a la aplicació de càrregues de
grapes, adaptadors lineals, carregador, guia d’inserció, instrument de
retracció manual, així com tot el material que requereixi el servei per l’ús
del material descrit al present lot.
Característiques del mànec:
o Bateria recarregable.
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o
o
o

Reutilitzable.
Esterilitzable.

Taula quirúrgica amb comandament amb fil, amb panel de
comandament auxiliar i amb moviment de transport motoritzat i
accessoris diversos.
Especificacions tècniques de l’equip:
1. Taula quirúrgica amb peu electró hidràulic amb base mòbil,
tauler de configuració modular i amb articulacions. El peu de la
taula ha d’estar revestit amb una coberta d’acer inoxidable
resistent als detergents i als cops. Els riells del taulell i de la
columna han de tenir acabats en acer inoxidable amb poliment
per electròlisi, resistent als cops i als detergents.
2. Base amb dispositiu de rodament amb sistema de bloqueig. De
fàcil transport, sobre una base de rodes i amb moviment de
transport motoritzat.
3. Taulell

radiotransparent

en

A-P

amb

seccions.

Capçal,

elogacions i perneres de 4 seccions.
4. Seccions fàcilment intercanviables amb sistema d’ancoratge
ràpid.
5. Moviments del taulell:
o

Regulació d’alçada (rang de treball)

o

Trendelenburg / Trendelenburg invers

o

Inclinació lateral dreta/esquerra

o

Regulació de la placa d’esquena

o

Regulació de les perneres

o

Posició Flex i Reflex pre programades i/o memoritzada

6. Barres extensores fabricades en fibra de carboni. 360º de radio
transparència.
7. Taulell compatible amb barres extensores fabricades en fibra de
carboni. 360º de radio transparència.
8. Moviments de les barres extensores:
o

Moviment horitzontal
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o

Moviment vertical

9. Alçada regulable com a mínim entre 680-1280 mm
10. Plaques de les cames amb moviment independent, amb
obertura lateral i dividides en quatre seccions.
11. La taula haurà de disposar d’una botonera de comandament
principal retro il·luminat i una altra auxiliar situat a la columna.
Tots dos amb membrana i hermètica.
12. El conjunt ha de suportar una càrrega no inferior a 160 kg amb
les barres de tracció. Ha de desplegar un rendiment màxim en
totes les posicions de treball. S’haurà de presentar un
certificat que acrediti les característiques sol·licitades en
relació amb el pes.
13. Equip alimentat per bateries, on la càrrega total ha de garantir el
funcionament continuat de tots els moviments de la taula durant
un període de temps no inferior a 2 hores. Les bateries de la
taula quirúrgica es connectaran a la xarxa elèctrica disposada
amb els endolls dins del quiròfan, realitzant la càrrega a una
tensió de 220/240V 50Hz de primari (càrrega continua). Amb el
control de l’estat de la bateria i avís en cas de càrrega
insuficient.
14. Guies laterals a ambdós costats de la secció central, de les
elogacions, per adaptar accessoris, del capçal i de les perneres.
15. El conjunt (base/tauler) estarà dotat d’un sistema anti col·lisió
que impedeixi que el tauler colpegi la base o el sòl.
16. Conjunt fàcil de netejar, estanc a l’aigua ruixada i resistent als
desinfectants.
17. Dimensions aproximades: aprox.2000 mm de llargada i aprox.
550mm d’amplada amb guies laterals incloses.
18. Sistema de frenat motoritzat des del comandament amb fil i des
del comandament auxiliar de columna.
19. Funcionament amb doble confirmació del comandament auxiliar
de la columna.
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20. Comandaments

amb

i/o

sense fils,

amb pantalla

retro

il·luminada.
21. Funció normal-reverse amb doble confirmació amb avís acústic i
visual.
22. Possibilitat d’intercanvi dels elements (capçal-perneres)

Accessoris inclosos:



-

Comandament amb cable

-

Capçal

-

Elongacions

-

Perneres de 4 seccions

-

2 braçals per a posicionament supí

-

2 perneres de 4 seccions

L’adjudicatari del Lot 8 haurà de cedir sense cost el següent equipament:
o
o

Dos generadors.
Torre per laparoscòpia per la realització de procediments de cirurgia
per laparoscòpia que permeti imatges NIR/ICG (Near-Infrared
Fluorescence) amb qualitat 4k/3D, amb les següents
característiques:
1. Monitor:
- Monitor 4K/3D de 32’’, resolució de pantalla 3840x2160.
2. Mòdul de processament digital d’imatges
3. Font de llum freda Power LED, per la reproducció d’imatges per
fluorescència NIR / ICG i el diagnòstic endoscòpic estàndard
4. Capçal de Càmera de dos chips 4K-UHD .
5. Insuflador de CO2 i set de tubs d’insuflació amb filtre de gas.
6. Òptiques i cables:
- 1 òptica de 10mm 30º compatible amb NIR/ICG.
- 2 Cables de LLUM fibra òptica, 250 cm.
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7. 4K 3D, videoendoscopi d’alta resolució amb 2 chips de vídeo
integrats en l’extrem distal, per la reproducció d’imatges per
fluorescència NIR/ICG en combinació amb Power LED.
8. Cables, suports, accessoris, etc.. necessaris per disposar d’un
sistema integrat transportable amb rodes i autònom.

Requeriments tècnics generals
La presentació de la oferta tècnica ha d’incloure els següents documents (format
digital):


Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no
constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
o
o
o
o
o
o
o
o

Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el
producte.
Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador
identifica el producte.
Marca comercial de l’article.
Descripció de les característiques bàsiques del producte.
Descripció de la composició del producte.
Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada,
diàmetre, etc.
Certificació de lliure de làtex.
Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat
exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria,
en particular el marcat CE.



En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no
codificat, s’haurà de facilitar la fitxa tècnica.



Resum d’articles licitats segons Annex de complimentació obligatòria d’oferta
tècnica.



Fitxes tècniques de seguretat, si s’escau.



Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d’aparèixer a l’envàs la
data de caducitat, número de lot, procediment d’esterilització, referència,
simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es
disposa del mateix. En tot cas s’haurà d’indicar aquesta característica.
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Tot i que en les descripcions tècniques d’alguns materials d’aquest expedient
puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar
ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa
funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present
plec.

Denominació
i
descripció
de
complementaries que s’exigeixen

condicions

o

característiques



Els licitadors han de presentar l’oferta per lots.



Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del
consum de l’Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de
modificació a l’alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les
empreses adjudicatàries hauran de
subministrar d’acord amb les
programacions que estableixi el Departament de Compres.



L’inici del subministrament haurà d’efectuar-se un cop formalitzat el contracte
en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.



Si durant la vigència del contracte, s’innovessin o milloressin les
característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar
en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d’ús o
servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè
tècnic designat.



En el cas de reactius, on l’annex de complimentació obligatòria d’oferta
econòmica es completi amb preu / determinació, s’haurà d’adjuntar un llistat
amb el preu unitari de cada cartutx.



L’adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l’assessorament
tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Obligacions del contractista


El contractista està obligat a complir el termini d’execució del contracte en els
terminis previstos en aquest document i en la seva oferta així com lliurar els
béns objecte del contracte en temps i llocs fixats en el contracte.



El contractista no podrà oferir ni lliurar equipaments pre-utilitzats.



Actualització dels equips posats a disposició:
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Amb l’objectiu de garantir les condicions dels equips posats a disposició, es
realitzaran com a mínim les actualitzacions que el fabricant obligui i recomani
per a la millora del sistema o que siguin necessàries per a dur a terme la
tècnica en qüestió. Aquestes actualitzacions seran tant tecnològiques (d’equips
i aparells) com dels sistemes informàtics (hardware i software associat al
sistema) en les seves funcions clínica, tècnica i de seguretat.


Manteniment integral dels generadors emprats en el procés laparoscòpic:
L’empresa adjudicatària durant el termini de vigència del contracte, es farà
càrrec del manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels generadors emprats
en el procés laparoscòpic. En aquest sentit, no es podrà aplicar a la facturació
cap cost addicional per aquest concepte o incrementar el cost en altres
contractes que l’empresa adjudicatària pugui tenir amb l’Hospital, per aquest
concepte.



Condicions d’instal·lació del sistema:
La instal·lació del sistema ha d’incloure:
-

-



Instal·lació i posada a punt de tots els sistemes oferts.
Interconnexió de tots els elements que formen els equips.
Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui
realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament del
sistema.
El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació in situ per a
adequar millor la seva oferta.
Les interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric
de l’equip i el propi equip aniran a càrrec del proveïdor.

L’oferta ha de preveure la instal·lació completa del sistema d’acord amb
les directrius de la direcció de manteniment i obres del centre
adjudicatari.
El subministrament, instal·lació i posada en funcionament del sistema objecte
d’aquest expedient, van a càrrec de l’adjudicatari i estaran inclosos en el preu
de licitació.



L’adjudicatari haurà de presentar un calendari de les diferents fases de la
instal·lació de l’equip.
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L’empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l’equip, haurà de realitzar
les proves d’acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en
presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

 Pla de Formació:
L’objectiu del Pla de Formació és aconseguir la màxima qualitat diagnòstica i
terapèutica i obtenir una alta productivitat, que permeti cobrir de manera eficient
la demanda de realització de proves i procediments, així com garantir la
seguretat dels pacients i professionals. La formació estarà orientada a la millora
de la qualitat assistencial i la rendibilització de la tecnologia. Haurà de
contemplar, mínimament:


Accions formatives inicials en l’ús del sistema per tal d’optimitzar el
rendiments dels equips que el composen i obtenir una eficiència
òptima, així com garantir la seguretat dels pacients i professionals.
Accions formatives específiques continuades en el maneig de les
modalitats i les aplicacions.



Accions formatives regulars adreçades a nous i futurs usuaris de les
modalitats i aplicacions.

 Normativa obligatòria:
Tots els components del sistema hauran de complir amb el que estableix la
legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d’aplicació, així com altres
normes aplicables obligatòriament:
-

Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els
productes sanitaris.

-

CEI 601.1 (UNE 606061.1), sobre els nivells de Seguretat Elèctrica

-

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

-

Marca CE
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 Documentació tècnica complementària:
Amb el subministrament de l’equip i segons correspongui per lot concret, el
proveïdor ha d’incloure la següent documentació redactada en català i/o en
castellà:

-

2 manuals complets d’instruccions de funcionament amb totes les possibles
utilitzacions de les seves diferents parts, incloent‐hi la preparació, posada
en marxa, precaucions i mesures en cas d’avaries.

-

2 manuals d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent‐hi
les instruccions de muntatge d’accessoris i la seva aplicació.

-

2 manuals d’instruccions de manteniment que ha de contenir les
instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i
esquemes, amb dimensions, Relació de components i recanvis que calgui
canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el muntatge dels
accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent‐hi la
relació d’avaries més usuals i la seva solució.

A més, segons correspongui per lot concret:
-

L’adjudicatari haurà de presentar un calendari de les diferents fases de la
instal·lació de l’equip.

Termini i lloc de lliurament


El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s’indiqui a la
comanda.



En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda
rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d’antelació possible al
Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials,
seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la
licitació.



El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça,
és:
Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni Mª
Claret / Independència – Moll de descàrrega.
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L’horari de la recepció de mercaderies és de 08:00 a 15:00 hores de dilluns a
dijous i de 08:00 a 14:00 hores els divendres. No s’acceptaran lliuraments a la
Recepció de Mercaderies fora d’aquest horari.


El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent
a una comanda oficial. No s’acceptaran lliuraments si no existeix la comanda
corresponent, ni s’acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a
la comanda.



La empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per
altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec



El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de
l’empresa subministradora. Els proveïdors han d’embalar convenientment els
seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol
desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels
proveïdors.



El lliurament no s’entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc
indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren
inclosos en el preu ofert.



La comanda mínima serà d’una unitat de l’embalatge mínim adjudicat.



Termini de lliurament de les comandes: Cada comanda cursada s’haurà de
subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es
serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o
en el seu cas en els compromesos per l’adjudicatari en la seva oferta si les
millorés.



El lliurament del material haurà d’anar amb el corresponent albarà original i
còpia. L’original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdor se li lliurarà la
còpia amb el segell “CONFORME SALVO EXAMEN” i data de lliurament.
L’albarà haurà d’anar valorat i s’haurà de fer constar les següents dades:
 Número de comanda.
 Número d’article HSP.
 Número d’expedient
 Número d’albarà.
No s’acceptaran albarans i factures que no s’ajustin a allò especificat.
Els albarans hauran d’anar a l’exterior dels paquets.
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En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats
segons estàndard europeu i precintades de manera què permetin la inspecció
visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només
s’acceptaran palets d’estàndard europeu. L’alçada del palet i la càrrega no
podrà superar en cap cas els 185 cms.



Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al
nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les
despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el
saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres


No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la
presentació de l’oferta. L’òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitarles a qualsevol dels licitadors durant el període d’avaluació d’ofertes, si ho
considera oportú. El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres sol·licitades al
lloc que es determini prèviament dins del termini establert per a la recollida de
mostres. Amb les mostres presentades, l’òrgan de contractació es reserva el
dret de fer-ne l’ús que s’estimi convenient.



Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de
mostres aniran a càrrec del licitador.



Les mostres aniran identificades amb el nom de l’empresa i codi de producte
HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d’un albarà
de lliurament.



Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.



Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies
entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres
addicionals i d’alguns materials concrets.

Barcelona, a 07 d’abril de 2021.
Vist-i-plau
Dr. F. Xavier Borràs
Director mèdic

NOTA : El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per
la persona competent.
NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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