CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS
A LES INSTAL·LACIONS DE L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES
MÈDIQUES.
Plec de prescripcions tècniques
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CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS A LES
INSTAL·LACIONS DE L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES.
Plec de prescripcions tècniques
1.- Objecte:
És objecte d’aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la
contractació del subministrament de gasos medicinals a les instal·lacions de l’empresa
pública Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., en endavant SEM, situada al carrer
Pablo Iglesias 101-115 de L’hospitalet.
El subministrament es realitzarà a l’àmbit i amb l’abast que s’indiquen, per tal de
garantir el nivell de la prestació, la continuïtat del subministrament i del funcionament
dels equipaments i llur durabilitat, incloent el servei de manteniment de les ampolles
segons normativa vigent, així com tota la infraestructura tècnica per poder donar el
servei en condicions amb total seguretat. Aquest subministrament es pagarà per
consum real realitzat, i no per quota mensual fixa.
Igualment és objecte del present PPT l’establiment de les prestacions de suport en la
formació del personal de SEM en quant a l’ús i seguretat de gasos medicinals, així com
la senyalització i informació vinculada a normativa de prevenció de riscos laborals i
seguretat, siguin d’aplicació.
Els gasos medicinals objecte del present contracte han de complir la normativa que
resulti a cada moment vigent, i de forma específica 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 del SEM. Aquest
Sistema de Traçabilitat haurà de comptar amb suport informàtic i en paper, que
relacioni l’assignació de lots i sublots del producte segons especificacions del Reial
decret 1345/2007, de 11 d’octubre.
2.- Presentació
L’organització interessada és el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, en
endavant SEM, organització que pertany al sector públic Català, adscrit al Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i propietat de la qual és integrament del Servei
Català de la Salut (CatSalut).
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2.1 Missió:
La nostra raó d’esser, és que som una organització prestadora de serveis sanitaris
encarregada de donar resposta a les situacions d’urgència i emergència
prehospitalària, així com de donar informació i consell sanitari, tant en situacions
ordinàries com extraordinàries.
Els nostres valors son l’honestedat, el respecte, la professionalitat, l’accessibilitat,
transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell d’accés públic
universal i eficient, als serveis qualificats de salut.
La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei
d’informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que
obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.
2.2 Contacte:
Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias (denominada
antigament carrer Industria), numero 101. Codi postal 08908 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644 406. Correu electrònic:
sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat Geoposició (GPS): 41º 20´ 45,4” N - 2º 7
´29,8” E.
2.3 Personalitat jurídica i registre:
SEM té forma jurídica de societat anònima unipersonal i el seu número d’identificació
fiscal és A-60252137, estant registrada en el Registre Mercantil Central de Barcelona,
volum 25.346, foli 102, secció general. Full B-87.421, inscripció 1ª.
2.4 Descripció de l’activitat
El Sistema d’Emergències Mèdiques té encarregades, entre d’altres funcions, la
prestació i coordinació de l’assistència sanitària d’urgència i emergència
extrahospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i activant
els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis assistencials així com
del transport sanitari urgent quan és necessari.
Igualment presta serveis d’informació i consell sanitari a traves de Sanitat Respon.
Per a poder dur a terme aquesta tasca, el SEM disposa d’un centre coordinador, 419
recursos mòbils, tant d’Unitats de Suport Vital Avançat aeri, com d’Unitats de Suport
Vital Avançat terrestre. Unitats de Suport Vital Bàsic distribuïts en 260 bases repartides
per la geografia catalana.
Anualment s’atenen més de 1.500.000 trucades, més de 800.000 intervencions, i més
de 1.000.000 d’incidents.
3.- Contingut mínim
El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el
licitador podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o
majors expectatives, sempre que a judici de l’òrgan de contractació, aquests millorin
de manera substancial els objectes inicialment plantejats.
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4.- Descripció general del servei/obra/producte a contractar
La justificació del servei radica en que els gasos medicinals, considerats com a
medicaments, formen part de l’equipament que han de portar les unitats
medicalitzades de Barcelona Ciutat i les unitats de Serveis Preventius, així com
l’helicòpter ubicat a Girona i per tant, és necessari el seu subministrament mitjançant
envasos regulats.
L’adjudicatari s’encarregarà d’elaborar, emmagatzemar i subministrar gasos medicinals
a SEM, així com dels recipients que siguin necessaris. L’adjudicatari haurà de fer el
manteniment d’aquests recipients i subministrar tants com sigui necessari per posar en
marxa el servei i per tenir l’estoc disponible a SEM definit en les característiques
tècniques d’aquest plec.
L’adjudicatari s’encarregarà de dissenyar i subministrar aquells equipaments
d’emmagatzemament que siguin necessaris per complir la normativa vigent en el que
respecta als dipòsits de gasos.
En aquesta contractació aniran incloses totes les depeses previstes en la durada del
contracte, com per exemple, càrregues, envasos, manteniments, entre altres.
5.- Característiques tècniques:
5.1 Àmbit d’actuació
La prestació del servei i del subministrament es realitzarà a l’edifici central del SEM al
carrer Pablo Iglesias 101-115 de L’Hospitalet a l’hangar de logística i al heliport de
Girona on s’ubiqui l’helicòpter de SEM (Actualment a l’Hospital Universitari Dr. Josep
Trueta). Es consideraran com a millores la capacitat del licitador de subministrar
ampolles d’oxigen en cas de força major i de manera extraordinària en l’àmbit de la
Ciutat de Barcelona i/o en l’àmbit de Catalunya en un cas d’excepcionalitat i
d’emergència que afecti a un elevat percentatge de població.
La finalitat del subministrament a contractar pretén satisfer les necessitats derivades
de l’atenció mèdica i farmacèutica que es presta als pacients d’una emergència, als
quals se’ls prescriuen els gasos medicinals relacionats en el present PPT.
Els gasos medicinals i prestacions que integren el subministrament són els que es
relacionen en aquest PPT, amb indicació dels consums estimats.
Les quantitats dels béns a subministrar són estimatives del consum d’1 any (dades
extretes dels consums històrics) sense que el SEM s’obligui a l’adquisició de la totalitat,
en estar subordinats els lliuraments a les necessitats del servei que realitza.
A la vista de l’anteriorment assenyalat, en el present contracte de subministrament, en
el qual hi ha un lliurament de béns que es fa a mesura de les necessitats i per preu
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unitari, el coneixement del compromís exacte de despesa només és possible en
finalitzar el contracte. El límit global no suposa compromís exacte de despesa, atès que
pot produir-se o no, depenent de les necessitats i lliuraments demanats.
El número màxim de subministraments anuals, sense comptar el lliurament inicial, per
l’import adjudicat definirà el pressupost màxim limitatiu del compromís econòmic que
es contracti. Qualsevol increment del mateix suposarà una modificació del contracte.
5.2 Consums envasos anuals
El consum mig anual estimat és el següent en número d’envasos:

Presentació del gas medicinal

Nº envasos anuals

Barcelona Ciutat (LOT 1)
OXIGEN MED GAS B5/O2/200bar/CO/AL/AF/2.5
OXIGEN MED GAS B10/O2/200bar/ST/AC/2.5
Aire comprimit respirable 6,8 litres
Ports

1.900
670
14 propis (No es lliuren
envasos nous)*
2.570

Girona (LOT 2)
OXIGEN MED GAS B2,7/O2/300bar/CO/CS/LP4/2.5
(Compacta amb vàlvula)

70

OXIGEN MED GAS B2/O2/200bar/CO/AL/AF/2.5 (Compacta
amb vàlvula)

20

OXIGEN MED GAS B2/O2/200bar/ST/CS/2.5 (Composite
vàlvula normal)

20

Ports

110

Total net anual (Sense IVA)

* Dependrà de l’ús que es faci dels equipaments que utilitzen l’aire comprimit.
Important: Les quantitats descrites en el quadro poden patir modificacions per
augment/disminució de flota, no previst en el moment de redacció d’aquest
document.
Les 14 ampolles d’aire comprimit respirable són propietat del SEM, i aquestes no s’han
de subministrar però és precís que formin part del manteniment de tots els recipients
del servei que es vol contractar, i que hagin de ser omplertes com la resta quan sigui
necessari en el temps definit pel subministrament.
L’adjudicatari facilitarà eines, ja siguin tecnològiques o tècniques, que permetin el
control del consum i assegurin l’estalvi de gas per l’usuari assistencial.
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Els envasos B2, B5 i B10 s’hauran d’adaptar als suports de les ambulàncies, turismes i
helicòpter en la durada del contracte. Aquests suports estan certificats pel
compliment de la normativa europea 1789 per la prova de 10G en les ambulàncies
tipus C. Els envasos s’hauran d’adaptar al 100% en els suports i per fer les proves
oportunes s’aprofitaran les visites a les instal·lacions de SEM. En el cas de voler
presentar un envàs que no s’adapti al suport actual, el licitador haurà de notificar-lo
expressament en l’oferta i presentar una proposta d’adequació dels suports. Aquesta
adequació l’haurà de contrastar amb el propietari o el transformador de les
ambulàncies per a certificar la viabilitat tècnica i compliment de normativa. La
despesa econòmica del canvi en tots els vehicles anirà a càrrec de l’adjudicatari
d’aquesta licitació i haurà de ser prevista abans del termini d’execució del servei
licitat.
5.3. Descripció tècnica dels productes
En la següent taula es resumeixen les característiques tècniques dels envasos que el
SEM fa servir en els seus diferents transports:

2

2

B2,7
Composite
a/vàlvula
2,7

2,1 kg

1,5 kg

1,6 kg

4,2 kg

11 kg

Composite
200 bar

Composite
300 bar

Alumini
200 bar
3,6 a 5,5
bar
0-15 lpm
10
140 mm
635 mm
Compacta

Acer
200 bar

No
No
140 mm
1000 mm
Normal

AFNOR

No

B2 Composite B2 vàlvula
s/vàlvula
compacta
Capacitat litres aigua
Pes buida sense
vàlvula
Material
Pressió de treball
Pressió de sortida

200 bar

Selector de flux (lpm)
Número de passos flux
Diàmetre
Alçada (a/vàlvula)
Tipus vàlvula

No
No
100 mm
495 mm
Normal

Alumini
200 bar
3,6 a 5,5
bar
0-15 lpm
10
95 mm
520 mm
Compacta

No

AFNOR

Pressa de connexió

3,6 a 5,5 bar
0-15 lpm
10
100 mm
650 mm
Compacta
A determinar,
generalment
AFNOR
Sí
Sí

B5 vàlvula
compacta

B10

5

10

Indicador de càrrega
No
Sí
Vàlvula antiretorn
No
Sí
Vàlvula de pressió
Sí
Sí
Sí
residual
Nota: Es important tenir en compte les dimensions dels envasos
adaptació en els suports de vehicles i helicòpter.

200 bar

Sí
Sí

No
No

Sí

Sí

per la seva
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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
vigent a cada moment durant la durada del contracte, referida a la qualitat, la logística,
les normatives, responsabilitats, etc. dels productes subministrats i serveis realitzats.
Els gasos subministrats hauran de complir les condicions i prescripcions indicades per
la Unitat de magatzems i logística 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.
L’equipament subministrat complirà totes les normes vigents i d’aplicació de Producte
Sanitari.
L’empresa adjudicatària es comprometrà a notificar immediatament al SEM qualsevol
canvi en la identificació del producte que es produeixi durant la vigència del contracte.
Les empreses licitadores hauran d’acreditar els sistemes de qualitat i calibratge que
utilitza en els processos de producció. En aquest sentit s’ha d’acreditar l’etiquetatge i
la capacitat dels subministradors en disposar de les tècniques analítiques pel control
de la qualitat dels gasos medicinals (sistemes de control de qualitat).

5.4. Condicions tècniques del subministrament i emmagatzematge de gasos
L’adjudicatari, a més del subministrament dels gasos, i sense cost addicional, ha de
disposar de la infraestructura necessària per poder donar el subministrament en
condicions de total seguretat, incloent les revisions i el manteniment de les
instal·lacions d’emmagatzematge.
L’adjudicatari presentarà dins de la seva oferta tècnica el pla de manteniment
preventiu, que inclourà les revisions sistemàtiques, comprovacions d’estanqueïtat i
funcionament de les ampolles de gasos, així com l’adequació a la normativa vigent
d’aquests equipaments, que serà d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari durant el
període de vigència del contracte
A més l’adjudicatari s’encarregarà del manteniment, sense cost addicional, dels equips
autònoms d’aire comprimit respirable i dels equips de respiració monitoritzada
alimentats de bateria de liti i dotats de cartutxos filtrants que són propietat del SEM,
assegurant en tot moment el seu correcte funcionament per a la intervenció. En
l’actualitat el SEM té en propietat 4 equips autònoms i 4 equips de respiració
monitoritzada, aquest número podria modificar al llarg del contracte. El mínim a
complir amb aquests equipaments serà el següent:
-

Revisió anual dels equipaments (Manteniment preventiu i normatiu).
Manteniment correctiu dels equipaments.
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-

Cessió d’equipaments de substitució garantint inoperativitats.
Revisions periòdiques del envasos propietat del SEM d’aire comprimit
respirable, així com les inspeccions que determini la normativa vigent.
Recàrregues d’envasos quan aquests es buidin les vegades que faci falta.
Transport i logística de tots els equipaments.

Igualment, l’adjudicatari estendrà certificats de qualitat d'O2 amb la factura mensual.
Per al subministrament, l’adjudicatari transportarà al seu càrrec i risc el gas, complint
la normativa vigent.
L’adjudicatari està obligat a complir els protocols de càrrega i descàrrega, incloent els
equips necessaris per a tal fi (horaris establerts, respectar les zones de càrrega
permetent el moviment d’ambulàncies i altres vehicles). Durant el transport dels gasos
medicinals, s’acompanyarà un certificat signat i datat on constin les dades de
l’etiquetatge, que estarà a la disposició de les autoritats sanitàries. Es lliurarà al centre
destinatari còpia per al seu control i arxiu.
Qualsevol mesura o actuació que l’empresa adjudicatària pretengui portar a terme,
haurà de comptar 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 de manca de subministrament, li hagin estat produïts.
Així mateix, seran a compte de l’adjudicatari les possibles sancions en què pugui
incórrer per l’incompliment de les normes legals vigents.
La proposta de subministrament serà aquella que consideri l’adjudicatari optima de
manera que pugui presentar l’oferta més competitiva. Presentant en la seva proposta
si prefereix augmentar la freqüència de lliurament i deixar menys estoc de botelles
plenes/buides als punts de lliurament, o al revés. Qualsevol de les propostes ha
d’assegurar que no hi haurà trencament d’estocs, i en el cas que es produís,
l’adjudicatari hauria de revisar la proposta i adequar-la per eliminar el trencament
d’estocs. L’horari de recepció és de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
El termini de lliurament dels productes en cas normal serà màxim de 36 hores. El
termini de lliurament dels productes en cas d’urgència serà màxim de 4 hores,
aquestes comandes no podran generar cap càrrec addicional. L’adjudicatari haurà de
facilitar un número de telèfon de contacte les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
per tal de garantir el subministrament de gasos.
La factura serà emesa en funció del volum del subministrament i de les necessitats del
centre.
L’empresa adjudicatària es compromet a mantenir unes existències mínimes que
garanteixin una adequada continuïtat de l’abastiment, qüestió que es posa en relació
amb l’obligat respecte al principi de continuïtat que atribueix la llei en el seu article 2
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als laboratoris farmacèutics com a responsables de la distribució i venda de
medicaments, pel que fa als gasos medicinals.
El responsable del transport de l’empresa adjudicatària haurà d’identificar-se a
Seguretat abans del lliurament del material i es farà càrrec de la gestió i destrucció dels
residus generats pel servei (cartrons, embalatges, etc).
L’adjudicatari ha de presentar la proposta per la zona d’emmagatzematge d’ampolles,
que haurà d’implantar sense cap càrrec, sent de la seva propietat i per tant a retirar a
la finalització del contracte. Aquesta zona d’emmagatzematge haurà de complir totes
les normatives de seguretat vigents i així com les de prevenció de riscos laborals.
Aquesta zona haurà de preveure el correcte emmagatzematge de les ampolles plenes i
buides necessàries pel servei.
Aquesta zona d’emmagatzematge tindrà la capacitat suficient per reservar totes les
ampolles plenes i buides necessàries per a que no existeixi cap trencament d’estoc dels
productes licitats entre els dies proposats de lliurament. L’empresa adjudicatària no
podrà realitzar cap càrrec per la retenció d’envasos en poder del SEM.
Els recipients necessaris per al subministrament de gasos medicinals propietat de
l’adjudicatari, compliran en tots els extrems i els possibles aspectes amb la normativa
vigent i posteriors que poguessin sorgir durant la durada del contracte, havent
d’adaptar-les, si fos necessari, a “cost zero” pel SEM.
L’adjudicatari transportarà pel seu compte i risc, des de les seves instal·lacions fins al
SEM, els envasos plens i retirarà 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.
Per al lliurament de cilindres plens i la retirada dels buits, l’adjudicatari sol·licitarà,
sempre, la presència de personal de Logística del SEM, el qual comprovarà, verificarà i
segellarà l’albarà de lliurament. La reposició a l’estoc de les ampolles consumides
s’efectuarà d’acord amb la rotació que s’estableixi amb el SEM. 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. L’empresa adjudicatària vetllarà pel compliment de les normes de
seguretat i prevenció de riscos en les actuacions del seu personal i en particular la
obligació de no fumar en els centres de treball.
L’albarà haurà d’estar sempre valorat i indicar el nombre d’unitats subministrades de
cada article en la unitat de mesura adjudicada. És imprescindible especificar la data i
l’hora de lliurament.
En cas de vaga del seu personal, l’empresa adjudicatària vindrà obligada a fixar els
mínims de plantilla per cobrir les demandes i necessitats del SEM, d’acord amb la
Direcció del SEM.
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Qualsevol mesura o actuació que l’empresa adjudicatària pretengui executar, haurà de
comptar amb l’aprovació prèvia del SEM.
El SEM, a través del seu personal, podrà prendre en qualsevol moment les mesures de
control que consideri necessàries per al compliment de les obligacions a les que estigui
sotmès l’adjudicatari com a conseqüència del contracte.
Les condicions especificades en aquest capítol, es consideren condicions mínimes,
podent l’adjudicatari proposar a aquestes les millores que consideri.
La puresa i la qualitat dels gasos medicinals haurà de complir el definit per 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 per al SEM.
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.
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 ampolles compactes de 5 litres hauran
de tenir una pressa de 3 potes francesa compatible amb l’equipament de les
ambulàncies. Si en transcurs del contracte canvien els acoblaments
l’adjudicatari haurà de fer el canvi d’envasos sense cost pel SEM.
• 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), que compleixi les especificacions de la Farmacopea Europea i en la
qual es donin les instruccions oportunes en cas d’emergència.
• 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 SEM.
• L’adjudicatari s’ocuparà, igualment, de mantenir els recipients (ampolles) en
perfecte estat, de conformitat amb els reglaments i la legislació vigent a cada
moment.
• 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.
• Els envasos estaran identificats amb el nom de l’adjudicatari, de manera que
s’asseguri el retorn en cas de pèrdua o perquè s’ha quedat amb el pacient de
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manera excepcional. L’adjudicatari haurà d’organitzar el retorn dels envasos de
la seva propietat amb centres de salut i altres proveïdors de gasos, de manera
que SEM no es farà responsable d’un extraviament ja que no és possible
demostrar la seva responsabilitat, per tant, és molt important que els licitadors
descriguin a l’oferta que es faran càrrec de les reposicions necessàries, sense
cost pel SEM, de manera que es mantingui sempre l’estoc necessari per cobrir
els consums que es liciten.
Els envasos portaran identificació del SEM, de manera que sigui fàcil pel
personal assistencial recuperar les ampolles en qualsevol situació i entre altres
ampolles d’altres serveis o proveïdors.
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 SEM o per caducitat del producte, essent
de 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 SEM
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.
Realitzar el manteniment tècnic - legal de les ampolles, i igualment la
substitució sense cost de les rebutjades per motiu d’obsolescència o
deterioració.
L’adjudicatari establirà mètodes de gestió d’estoc que garanteixi el consum
pactat amb el SEM i controlarà les caducitats de les ampolles de
subministrament periòdic.
L’empresa adjudicatària haurà de transportar les ampolles fins el lloc
d’emmagatzematge o punt de consum que indiqui el centre. Així mateix ha de
disposar dels mitjans adequats que evitin el deteriorament de les
infraestructures del centre.
Per a la presentació de l’oferta tècnica serà imprescindible i condició de
validesa acreditar la visita a les instal·lacions. El centre facilitarà un certificat de
visita que caldrà adjuntar a la documentació del concurs, en cas contrari la
oferta podrà ser desestimada.

5.5. Condicions dels preus de servei
Dins del preu dels productes s’inclouen la manipulació, el transport, servei de càrrega,
la conservació i el manteniment i lloguer dels recipients i les revisions periòdiques, així
com els calibratges necessaris. En cap cas s’acceptaran càrrecs addicionals a l’oferta
econòmica presentada i adjudicada.
En el cas que els productes oferts precisin pel seu ús i administració accessoris i/o
complements específics, les empreses licitadores hauran d’especificar-ho en la seva
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oferta. Aquests accessoris i/o complements serà obligatòria la cessió sense cap cost pel
SEM en la durada del contracte.
Altres costos addicionals com podrien ser quotes farmacèutiques o compromisos
mediambientals aniran a càrrec de l’adjudicatari i no suposarà cap cost addicional en la
factura. Per tant aquest concepte haurà d’estar previst en l’oferta dels licitadors.
L’adjudicatari es compromet a mantenir en tot moment un estoc mínim de gasos
medicinals i d’ús sanitari 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 totes les assegurances que siguin necessàries, havent de tenir-se en
compte els riscos per agents atmosfèrics, que requereixin pòlissa especial.

5.6. Assistència tècnica
L’adjudicatari es compromet a l’assessorament tècnic-legal permanent, en referència
al subministrament i als equips que intervenen en el mateix. Adoptarà iniciatives
destinades a millorar la seguretat en la utilització dels gasos medicinals i es
comprometrà a impartir els cursos que siguin necessaris per a una adequada formació
del personal dels centres.
L’assistència tècnica inclou els punts següents:
5.6.1. Sessions formatives i d’actualització
L’empresa adjudicatària es comprometrà a fer sessions de formació i seguretat al
personal del SEM, els quals tractaran com a mínim dels següents aspectes:
• Aspectes generals dels gasos medicinals i els equipaments que els contenen.
• Desenvolupament normatiu general i específic de l’àmbit d’aplicació.
• Prevenció de riscos laborals en l’ús de gasos medicinals.
• Emmagatzematge i distribució dels gasos, proves reglamentàries, proves
microbiològiques, etc.
5.6.2. Assessorament comercial de producte
L’empresa adjudicatària haurà d’assessorar el personal logístic del SEM sobre els
productes i equipaments objecte d’aquest plec. També haurà d’assessorar en matèria
de prevenció i seguretat industrial als tècnics responsables del SEM.
5.6.3. Manteniment
L’empresa adjudicatària haurà de disposar del servei de manteniment i mitjans
adequats per garantir la seguretat i el bon funcionament dels equips de la seva
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propietat al seu lloc d’ubicació. 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 4 hores.
En el cas del buidament dels les ampolles per avaria o defecte de manteniment
l’adjudicatari les emplenarà sense càrrec.
Anualment s’efectuarà pel personal tècnic de l’adjudicatari una inspecció de la zona
d’emmagatzematge per estenent-se un certificat sobre el seu bon estat.
5.7. Treballs pel canvi d’adjudicatari
En cas de canvi d’adjudicatari, els treballs necessaris per al canvi de subministrament
es portaran a terme sota la direcció i coordinació del responsable de Suport Logístic.
A l’inici i al final de l’adjudicació es farà un inventari general dels recipients de
l’adjudicatari, en el qual intervindran un representant del mateix i el responsable de
Suport Logístic. Quan finalitzi el contracte, es restituirà a l’adjudicatari cessant, posant
a la disposició del mateix, els materials i equips dipositats dintre del recinte de SEM.
Aquests equips seran retirats per l’empresa adjudicatària cessant en el dia assenyalat
aixecant a aquest efecte, un acta de retirada entre ambdues parts. En cas de no seguir
aquest procediment, el SEM els retirarà pel seu compte o per encàrrec a tercers,
deduint l’import d’aquest servei de la facturació de l’adjudicatari cessant, no podent
reclamar aquest danys i perjudicis per aquest servei. L’adjudicatari cessant mantindrà
el subministrament i instal·lacions al preu de l’any en curs fins a la data en què puguin
ser instal·lats els equips de l’adjudicatari entrant.
5.8. Danys. Assegurança de responsabilitat civil.
Serà a compte de l’adjudicatari indemnitzar tots els danys i perjudicis corporals,
materials o conseqüències causats al SEM, al personal d’aquest, a usuaris o a tercers
pels productes servits, els dipòsits de propietat seva, pels vehicles subministradors de
gasos, com també per les actuacions del seu personal, per negligències o culpa en la
prestació del servei.
No obstant l’anterior, i per cobrir els riscos que es poguessin derivar i que han estat
assenyalats ens els paràgrafs anteriors, l’adjudicatari haurà de disposar d’un pòlissa de
responsabilitat civil de com a mínim de 1.000.000€, que haurà de presentar en l’oferta.
6.- Condicions d’execució.
6.1 Aportació de mitjans:
L’empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l’equip humà i recursos materials
necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte.
6.2 Relació laboral.
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En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l’empresa adjudicatària i SEM
6.3 Clàusules de garantía
L’adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per
aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis,
que faci saber a l’empleat, al menys en els següents termes:
a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat
sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingués
coneixement.
b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb el
SEM.
6.4 Confidencialitat (si escau)
El personal de l’adjudicatari que treballa als centres pot veure informació a sobre de
les taules, a impressores, faxos, etc amb dades personals i/o confidencials, per això es
demana la confidencialitat del personal que realitza el servei.
6.5.- Requisits específics.
No es preveuen.
7.- Control i seguiment del contracte
En qualsevol moment i sense previ avis, l’interlocutor del SEM podrà obtenir del
responsable nomenat per l’empresa adjudicatària tota la informació que consideri
necessària per al seguiment de la feina.
8.- Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals.
Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de
disposar al menys de les següents mesures:
a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l’òrgan de
contractació.
b) Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
c) Disposar d’un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
d) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca
objecte d’aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de
riscos laborals de la seva empresa.
e) Quant el personal de l’adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM
hauran de respectar la normativa de seguretat i control d’accessos, la
mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa
aplicable en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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9.- Imatge corporativa
Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip del SEM
i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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