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1. OBJECTE
El present plec d’especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l’adquisició, per part de la
L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de la Gerència Territorial de Terres de l’Ebre - Institut Català de la
Salut, d’un ecògraf ginecològic.
Tots els articles ofertats han de ser nous, no s’acceptaran articles, components i/o accessoris de segona
mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració (excepte que la demostració sigui amb
un equip nou per l’objecte d’aquesta licitació).

2. ABAST
L’empresa adjudicatària serà la responsable de subministrar els equips descrits així com d’aportar la
següent documentació redactada en català i/o castellà, una copia en paper i en suport digital:
• Certificat CE
• Manual complet d’instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les
seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures
en cas d’averies.
• Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu,
instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur solució, codi dels
indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de
referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
• Si es tracta d’un equip que té pre-instal·lació, requereix obra, connexions especials, o
equipament complementari, cal manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació,
incloses les instruccions de muntatge, d’accessoris i la seva aplicació.
• Posta en marxa, incloent les legalitzacions que siguin necessàries i els softwares i/o llicències
que puguin ser necessàries per connectar amb ECAP.
• Formació a usuaris en cadascun de les ubicacions a subministrar.
• Retirada i destrucció de l’equip existent, incloent els tràmits que siguin necessaris i lliurament
de tota la documentació relativa.

3. OFERTA TÈCNICA: FITXA TÈCNICA
Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos a la licitació es troben definides en el
document anomenat “ANNEX A - FITXES TÈCNIQUES”.
A la fitxa tècnica del producte es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l’article
ofertat, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d’informar i seran objecte de
valoració, si s’escau.
En la columna “ÍNDEX DOCUMENTAL DE LA DESCRIPCIÓ”, caldrà especificar la ubicació exacta a la
documentació aportada (full, apartat, etc) on es troba la informació de les característiques tècniques
del producte ofertat.
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En la columna “CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP OFERTAT, DESCRIPCIÓ CURTA”, caldrà especificar
resumidament aquelles dades dels equips que determinin que compleixen les característiques
demanades per a cada punt.
La majoria de les característiques que es detallen, són d’obligat compliment. En aquest sentit, en la
columna “ÉS CAUSA D’EXCLUSIÓ (SI/NO)”, es concreta la obligatorietat o no d’aquest.
L’incompliment per part del licitador d’una característica d’obligat compliment i així identificada és
causa d’exclusió de la licitació per aquell lot.
Aquesta fitxa tècnica caldrà que es presenti degudament signada amb la taula correctament emplenada.

4. JUSTIFICACIÓ EL COMPLIMENT DEL REQUERIMENT O PRESTACIÓ SOL·LICITADA
Com ja s’ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d’indicar el compliment o
no d’una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la
informació necessària. En aquest sentit, és important, remarcar que la mera indicació afirmativa o
negativa d’una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la
documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d’informació, amb
les conseqüències que això comporti als efectes de l’admissió o in admissió de la proposta, o la no
valoració d’aquella prestació.
4.1 Normativa
• Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament. Especialment el RD 842/2002, de 2
d’agost, de BT i la IEC 60601 i el Reial Decret 1591/2009, de 16 de octubre, pel qual es regulen
els productes sanitaris entre altres.
• Marcatge CE acreditant el compliment de la Directiva 93/42 CEE amb el marcatge per
l’Organisme notificat corresponent.

4.2 Documents del sobre 2
Tota la documentació que detallarem a continuació ha d’anar al sobre 2 juntament amb les fitxes
tècniques s’haurà de presentar la següent documentació:
• Memòria tècnica de cadascun dels articles i/o lots oferts, indicant els materials i/o composició,
la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els
corresponents Product Data i altra documentació gràfica dels productes oferts.
• Document descriptiu de les dades del servei tècnic durant el període de garantia, manteniment
i reposició dels articles i/o lots oferts.
• Restant documentació: condicions de muntatge, instal·lació, i altres dels productes.
Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin
document en altres idiomes, s’hauran d’acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les
llengües ensementades, en cas contrari, s’entendran com a no presentats.
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4.3 Mostres dels equips
Les empreses licitadores hauran de indicar, lloc i període per tal que els personal de l’ICS tingui accés als
aparells ofertats, si així ho consideren adient. Si l’equip de demostració no és el mateix model i marca
de l’ofertat quedarà desestimada la oferta.
Es requeriran les mostres en el cas que les necessiti la Comissió tècnica. Si s’escau, es sol·licitaran al
licitador que les haurà de portar en un termini màxim de 48 h de rebre la sol·licitud a la següent adreça:
Centre
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Adreça
c/Esplanetes 14

Població
Tortosa

CP
43500

4.4 Requisits de connectivitat. Integració SAP
Es detallen a continuació les funcionalitats que ha d’oferir el producte per tal d’integrar-se als sistemes
d’informació corporatius (SAP).
Recuperació de pacients
Per recuperar la llista de treball, SAP té disponibles diferents Serveis Web (WS) amb els que es poden
recuperar les diferents prestacions per Agenda i/o Servei. També hi ha un WS disponible per recuperar
informació amb les dades del pacient.
L’aparell ha de poder descarregar-se les dades dels pacients de forma transparent i automàtica.
En cas que la comunicació es faci per HL7, es configurarà un servidor Mirth proporcionat per la Gerència.
Les diferents configuracions del Servidor aniran a càrrec del Proveïdor, sempre amb el suport de la
Gerència.

Pas d'informació a SAP
L’aparell ha d’enviar a SAP el resultat per mig dels diferents WS disponibles. Hi ha diferents opcions
d'integrar els resultats:
• HL7: Enviant informació a SAP utilitzant missatges HL7 via fitxers, fent la configuració a un
servidor Mirth proporcionat per la Gerència.
• PDF: També es poden generar documents PDF amb els informes dels resultats. Aquests
documents es deixarien en una carpeta compartida via FTP, on SAP també tindria accés. El nom
dels documents ha de tenir un format específic, definit per SAP, que pot contenir el NHC del
Pacient, el número d'episodi,... Dades que es podran recuperar via WS.
En el cas que hi hagi una integració prèvia que passi les dades a Sap en forma de dades estructurades,
no es podrà substituir per la pujada d’un fitxer *.pdf, ja què es perdria la quantificació de les proves.
Les diferents configuracions del Servidor aniran a càrrec del Proveïdor, sempre amb el suport de la
Gerència.
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En cas que generi imatge digital
S’haurà de configurar com qualssevol altra modalitat al PACS de la GTTE (actualment Raïm Server de
Udiat ).
També s’haurà d’ajuntar el document Dicom conformance statement per estar segur que no hi ha
incompatibilitats.
Manteniment de la connectivitat
A banda de la garantia pròpia del maquinari o programari i del manteniment que es contracti per
ambdues coses caldrà estar inclòs, i sense cost durant la vida de l’aparell (al menys 10 anys des de la
posta en marxa):
Les modificacions en la integració que depenguin de noves versions de SAP.
Canvis de configuració, quan per necessitat de la Gerència, la màquina hagi de canviar de centre o
servei.
La actualització imprescindibles dels possibles pegats de seguretat que requereixin per assegurar la seva
seguretat i la de la resta d’elements de la xarxa.

5. CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ
5.1 Garantia
El termini de garantia de l’equip començarà a comptar des de la data de l’acta de recepció i
funcionament al Centre d’Atenció Primària, prèvia acceptació per escrit per part del centre. La garantia
tindrà un termini mínim de 2 anys, i ha d’incloure els accessoris i les diferents parts del producte.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (material, mà d’obra i
desplaçaments) els següents punts:
• Substitució de l’equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de funcionament)
• La reparació i substitució de les parts defectuoses
• El manteniment preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte funcionament.
Dins de l‘oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions necessàries i les dades de contacte
del manteniment preventiu.
Així mateix, cal detallar a l’oferta tècnica el servei tècnic ofert:
• Horari d’atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
• Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l’equip adjudicat: adreça,
telèfon, nombre de tècnics, etc.
• El temps de resposta, amb presència física, que haurà d’ésser en un màxim de 8 hores.
• El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà d’ésser en un màxim de 48 hores.
• Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries.
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Serà obligació de l’empresa adjudicatària, cas que l’equip suporti un programari, mantenir los
actualitzats durant el període de garantia, així com, a posteriori si es contractés el manteniment de
l’equip amb aquesta mateixa entitat.
5.2 Reposició
El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del
producte durant un període mínim de deu anys, a comptar de la data de signatura de l’acta de recepció
de l’equip.
L’oferta ha d’incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent
cost unitari i termini de subministrament.
5.3 Formació
El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del
centre (tots els torns). Els cursets inclouran la documentació tècnica adient i seran sempre presencials,
llevat que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.
El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al personal
d’electromedicina en el manteniment de l’equip, mitjançant cursets i la documentació tècnica adient.
L’horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van a càrrec de
l’adjudicatari i la formació s’ha de fer en el propi centre sanitari.

6. CONDICIONS D’OBRES I INSTAL·LACIONS
L’oferta ha de preveure la instal·lació completa de l’equip. Inclou la connexió i integració de maquinari i
programari amb altres equips del centre. Totes les operacions van a càrrec de l’empresa adjudicatària,
incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes
en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d’equipament del Centre
Sanitari.
Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la unitat d’informàtica
i haurà d’incloure totes les necessites d’ampliació de servidors, protecció, connexió a punts de xarxa
estructural i les ampliacions en termini dels diferents recanvis/accessoris.
Les obres que requereixin la instal·lació es faran seguin les indicacions de la direcció de serveis generals.
Aquestes intervencions inclouen la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on s’instal·lin els
elements.
El termini de subministrament dels equips adjudicats serà inferior a 30 dies des de la data de signatura
del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost de la retirada i baixa de l’equip anterior, si s’escau.
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7. GESTIÓ DE RESIDUS
L’empresa adjudicatària està obligada a gestionar, mitjançant transportistes i gestors autoritzats, tots els
residus generats durant l’execució de les tasques de subministrament i muntatge dels nous equips.

8. RELACIONS I OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL
L’adjudicatari emprarà al seu càrrec i sota la seva responsabilitat al personal necessari per a la realització
dels treballs objecte d’aquest concurs. Aquest personal complirà la legislació laboral vigent.
Aquest personal no podrà tenir cap vinculació amb l’Institut Català de la Salut.

9. PENALITZACIONS I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
Els possibles incompliments per part del contractista en la prestació del servei, es classificaran en faltes
lleus, faltes greus i faltes molt greus. L’adjudicatari haurà de definir un format de Full de Reclamacions
per tal que el personal del Centre pugui indicar les deficiències del servei i permeti classificar les faltes.
9.1 Falta lleu
Es considerarà falta lleu el incompliment esporàdic d’alguna de les seves obligacions, en particular:
• L’endarreriment injustificat superior a una setmana en la solució d’una tasca no urgent.

9.2 Falta greu
Serà considerada falta greu:
• L’incompliment del procediment de treball pactat amb la propietat en matèria de medicina
preventiva i/o prevenció de malalties nosocomials. En especial els relatius a prevenció de dispersió
de pols o protecció de l’àrea de treball.
• L’incompliment per part del contractista de la llei de prevenció de riscos laborals.
• L’endarreriment injustificat superior a les 24 hores en la solució d’una tasca urgent.
• Un cop realitzada una actuació, no efectuar la neteja o no fer-la amb suficient rigor (a criteri del cap
de manteniment).
• No complir, en cas d’avaria URGENT, amb el els temps de resposta màxim especificat.
• La falta de resposta quan s’hagi intentat avisar el responsable tècnic o representant del contracte
de l’empresa adjudicatària.
• La comissió de dues faltes lleus en menys d’un mes.
• L’ incompliment de temps de resposta en cas d’averia urgent.
9.3 Falta molt greu
Serà considerada falta molt greu:
• La realització d’una tasca sense coordinació amb el cap de manteniment de l’HTVC, UBP o
responsable de medicina preventiva, o el no compliment de les instruccions proposades per
aquests.
• La comissió de qualsevol interferència no justificada que pugui derivar en l’activitat normal del
centre o el perill de la salut de pacients, acompanyant, usuaris o treballadors del centre.
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•
•

La comissió de dues faltes greus en menys d’un mes.
L’acumulació de tres faltes greus en el termini de la contractació.

9.4 Penalitzacions
No es consideren penalitzacions.

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L’EMPRESA LICITADORA
SOBRE 1: INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA CONCURRENT.
SOBRE 2: OFERTA TÈCNICA. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA.
SOBRE 3: VALORACIÓ ECONÒMICA.
Els concurrents al procés de licitació de la prestació de serveis presentaran la seva oferta tècnica
incloent la documentació que es detalla a continuació.
La documentació es presentarà seguint l’ordre establert en aquest Plec. L’entrega de documentació
incompleta o que no segueixi les indicacions que es detallen a continuació podria ser motiu suficient per
descartar l’oferta.
Aquesta oferta tècnica s’ha de presentar en format digital fent servir l’eina “sobre digital 2.0” en un
document en format pdf. No podrà excedir d’un total màxim de les 70 pàgines en el conjunt de tota la
oferta tècnica, sobre 2 , amb independència del nombre de lots ofertats, (en l’oferta tècnica, cal seguir
l’ordre establert en els criteris de valoració).
Superar les 70 pagines A4 en total, en la oferta tècnica serà motiu suficient per no valorar la oferta
tècnica de tots els lots als quals es licita. Qualsevol altra documentació complementaria que sigui
lliurada en la oferta tècnica, sobre 2, (presentació de l’empresa, catàlegs, etc.) es considerarà part de la
oferta tècnica i computarà com a integrant de les 70 pagines.

10.1Informació sobre l’empresa concurrent
Les empreses licitadores han de presentar aquesta documentació i una còpia del corresponents
certificats d’inscripció als registres especificats en la Oferta Tècnica. La no presentació d’aquest
certificats serà motiu d’exclusió del concurs.
Documentació a presentar:
• Detallar la seva estructura, en format esquematitzat, organigrama, nombre total de recursos
humans de la empresa, així com resum de la distribució territorial i implantació física de la empresa.
Qualsevol explicació ha de ser resumida.

10.2Oferta tècnica. Criteris tècnics de valoració automàtica (fins a 20 punts)
Rang dinàmic (3 punts):
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Es valorarà que l’equip subministrat disposi d’un rang dinàmic mínim per sobre dels 280 dB, valorant
proporcionalment els que siguin superiors al llindar establert amb l’oferta de majors característiques
que obtindrà la totalitat de la puntuació.

Fondària de treball (3 punts):
Es valorarà que l’equip subministrat disposi de capacitat per una fondària de treball mínima per sobre
dels 30 cm, valorant proporcionalment els que siguin superiors al llindar establert amb l’oferta de
majors característiques que obtindrà la totalitat de la puntuació.

Possibilitat se sonda vaginal 3D (4 punts) – (SI/NO):
Es valorarà que l’equip subministrat incorpori la possibilitat d'utilitzar sonda vaginal 3D.

Terminis de garantia (fins a 5 punts):
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia ofertes, és a dir, quan siguin superiors al termini
exigit en el quadre de característiques del contracte.
La proposta que ofereixi el major termini de garantia, obtindrà 5 punts.
Les propostes de termini de garantia superiors a 5 anys es valoraran com si aquest fos el termini ofert.
Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

Px =

(Tx − Tg )* 5
(Te − Tg )

On:
•
•
•
•

Px: puntuació termini de garantia valorat
Te: major termini de garantia ofert
Tx: termini de garantia valorat
Tg: termini mínim de garantia exigit en el plec

Pel que fa als lots de productes, els licitadors hauran d’oferir el mateix termini de garantia per a tots els
productes integrants del lot. En cas d’oferir terminis diferents, la valoració s’efectuarà d’acord amb el
termini més baix de tots ells.

Manteniment tot risc (fins a 5 punts):
En aquest apartat es valorarà l’oferta relativa al servei de manteniment a tot risc amb peces que cal que
detalleu en la vostra oferta.

10

La oferta de manteniment que resulti més econòmica rebrà la màxima puntuació

Px = (

Oferta de manteniment més econòmica x 5

)

Oferta a valorar

10.3Oferta econòmica (fins a 80 punts)
El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:
Es puntuarà d’acord amb la següent formula:

V= (POE) x

[

Oferta més baixa admesa
Oferta a valorar

]

On:
•
•
•

V: Valor de la puntuació econòmica final de cada oferta
POE: Puntuació màxima de la Oferta Econòmica, en aquest cas 80 punts
Oferta a valorar: Import de les ofertes presentades.
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ANNEX A - FITXES TÈCNIQUES
La fitxa amb els requisit valorables i que són causa d’exclusió de l’equip objecte del contracte és la
següent:
Ecògraf ginecològic
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es
troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Unitat d'exploració per ultrasons de gamma alta per obtenir imatges d'alta resolució en estudis ecogràfics-obstètrics de
diagnosi prenatal.
El sistema ha d'incloure la instal·lació completa pel que fa al maquinari i programari (llicències) i adjuntar Product Data.

1
2

Prestacions tècniques i funcionals

Puntuació
màxima

1.1. Característiques tècniques
Plataforma ecogràfica digital

6

És causa
d'exclusió
SI
SI

4

El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics
i interferències i SAI intern o extern
Pantalla de 19'' mínim, en color i alta resolució, amb
màxima ocupació per a imatge ecogràfica (cal indicar
l'espai real de la imatge)
Possibilitat de connexió de tres transductors actius

5

Interfície de connexió a perifèrics i teclat alfanumèric

SI

6

Cal indicar nombre de ports USB i de sortides de vídeo

SI

7

Cal especificar possibles formats d'extracció d'arxius, tant
d'imatge com de vídeo
Ha de permetre l'anonimació d'estudis

SI

SI

10

Cal indicar el nombre d'imatges/segon, en mode
funcionament màxima profunditat i màxim ampli de camp
Rang dinàmic > 280 dB, es valorarà major
3

11

Escala de nivell de grisos de 256

SI

12

Fondària de treball igual o superior a 30 cm.

13

Autotraçat automàtic de mesures tant en temps real com
en imatge congelada, així com en Doppler Espectral
Software de millora en la visualització de l'agulla en
estudis d'intervencionisme.
Possibilitat de connexió futura de sondes matricials i
sondes de single cristal o qualsevol altra tecnologia
avançada de sondes.

3

8
9

14
15

16

17

Índex documental

SI

SI

SI

3

1.2. Ergonomia
4
Pantalla sobre braç articulat orientable (basculant) i alçada
variable, amb moviment independent de la consola. Equip
ajustable en alçada i posició
Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de
frenat

SI

SI
SI
NO
SI

SI

SI

1.3. Configuració i Modes de funcionament

12

18

20

Cal indicar rang de freqüències real per a cada sonda que
s'està utilitzant en l'exploració
Una sonda convex abdominal amb freqüències adequades
per treballar amb nitidesa amb pacients obesos, rangs
similars a 1-6 MHz
Sonda vaginal

21

Sonda vaginal 3D

22

Tecnologia multifreqüència de banda ampla estesa amb
possibilitat de seleccionar les freqüències per sonda a
elecció de l'usuari. Incorporarà harmònic de teixit per
sostracció de pols, filtratge dinàmic i harmònic diferencial,
per a una major visualització de les estructures facilitant
una major i eficaç visualització que realci la definició dels
diferents teixits i fondàries a escollir per l'usuari.
L'ecògraf ha de permetre treballar en tots els modes en el
rang de freqüències de 1 a 12 MHz aprox. L'usuari ha de
saber en quina freqüència està treballant
L'ecògraf ha de permetre obtenir imatges en temps real
en Mode B, M i Doppler
Imatge 2D

SI

Selecció de la presentació de les imatges. Selecció de
diferents presentacions en pantalla de la imatge i en el
doppler amb possibilitat de canvi d'aquestes en temps real
i imatge congelada

SI

19

23

24
25
26

SI
SI

SI
4

NO

SI

SI
SI

SI
SI
SI

30

1.4. Tractament i emmagatzematge d'imatges
Paràmetres de control d'imatge ajustables (profunditat,
focus, TGC, guany, zoom, freqüència) amb opcions
d'equalització o optimització automàtica de la imatge
Capacitat d'adequar el focus de la imatge a qualsevol
profunditat
Variació gradual de la profunditat dels estudis utilitzant
increments progressius
Cine Loop

31

Zoom d'alta resolució en temps real

SI

32

Memòria d'imatges (cine)

SI

33

Tractament de mapa de colors en temps real i en imatge
congelada
Programari específic de tractament d'imatge per a alta
resolució
Emmagatzemat d'imatges:

SI

SI

37

Incorporarà dos discs durs integrats en el sistema de
almenys 500GB per a emmagatzematge de dades del
pacient, imatges, etc (no s'acceptaran discs durs externs)
Arxiu d'imatges en format original que permet
postprocessat i exportar dades en cru
Sistema de lectura i enregistrament en DVD

38

Permet exportar imatges a DVD i USB

SI

1.5. Programari
Programari avançat necessari per poder utilitzar a totes les
sondes. Cal especificar totes les aplicacions incloses en
l'oferta
Programari específic per a anàlisi, tractament de dades i
elaboració d'informes sistema digital amb formador de
feix d'ultrasons i gestió de transductors de banda
L'equip ha d'incloure software de Contrast en totes les
sondes ofertes

SI
SI

27

28
29

34
35

36

39

40

41

SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI
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42
43
44
45

46

47

48
49

50

Programes complets de càlculs en tots els modes
d'exploració, inclòs el contrast i elastografia
Taules i referències reconegudes amb mesures i càlculs

SI

DICOM 3.0 complet, incloure DICOM Conformance
Statement
Tecnologia Doppler-Color d'alta sensibilitat exclusivament
dedicada per a detecció de fluxos molt lents en
estructures vasculars. L'equip ha de disposar de la
capacitat de detectar fluxos amb velocitats inferiors a 0,8
cm/seg, treballant a una velocitat d'escombrat de 50
imatges per segon en totes les sondes. Possibilitat de
treballar amb aquesta tecnologia Doppler combinada amb
el software de contrast
Capacitat d'ampliació i actualització tecnològica de l'equip
i el seu programari a futures ampliacions. Fusió d'imatges
ecogràfiques amb imatges procedents de TC i/o RM

SI

1.6. Integració eCAP i SAP Assistencial
L'equipament ha de disposar de connectivitat a la xarxa
dels centre sanitari via per comunicar-se pel protocol
TCP/IP. L’adjudicatari ha d’incloure els serveis
professionals per connectar-se a la LAN i SSII del centre
L'equipament ha de disposar capacitat d’integració via
protocol DICOM V3 amb els següent serveis dicom:
Modality WorkList (DMWL) i complir com a mínim els
següent SOAP
1.2.840.10008.5.1.4.31 Modality Worklist Information
Model – FIND
1.2.840.10008.5.1.4.32
General
Purpose
Worklist
Management Meta SOP Class
Storage SOAP UID

SI

SI

NO

SI

SI
SI

SI

US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1
US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1

51

Secondary
Capture
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
Secondary
Capture
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
Performed Procedure Step UID

Image

Storage

Image

Storage

52

1.2.840.10008.3.1.2.3.3 Modality Performed Procedure
Step SOP Class
1.2.840.10008.3.1.2.3.4 Modality Performed Procedure
Step Retrieve SOP Class
Workflows UID

SI

SI

1.2.840.10008.3.1.2.3.3 Modality Performed Procedure
Step SOP Class
1.2.840.10008.3.1.2.3.4 Modality Performed Procedure
Step Retrieve SOP Class
1.2.840.10008.3.1.2.3.5 Modality Performed Procedure
Step Notification SOP Class
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 Patient Root Query/Retrieve
Information Model – FIND
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 Patient Root Query/Retrieve
Information Model – MOVE
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3 Patient Root Query/Retrieve
Information Model – GET
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 Study Root Query/Retrieve
Information Model – FIND
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 Study Root Query/Retrieve
Information Model – MOVE
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3 Study Root Query/Retrieve
Information Model – GET
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1.2.840.10008.1.1 Verification SOP Class

53
54
55
56
57

1.2.840.10008.1.20.1 Storage Commitment Push Model
SOP Class
És obligatori adjuntar el document Dicom Conformance de
l’equipament
L'equipament podria treballar tant amb el sistema
d'informació d'atenció primària com especialitzada
L'equipament s'haurà d'integrar amb el RIS i PACS segons
planificació del centre.
Cal lliurar proposta model tecnològic d’integració amb els
sistemes
Cal Lliurar els requeriments i dimensionament detallats de
les
infraestructures
necessàries
per
desplegar
l’equipament

SI
SI
SI
SI
SI

Servei tècnic durant el període de garantia

Puntuació
màxima

Servei tècnic durant el període de garantia

5

És causa
d'exclusió

58

Condicions de garantia, reposició i formació

SI

59

Condicions d'instal·lació

SI

60

Ampliació del termini de garantia

5

NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període
de garantia
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període
de garantia
Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra
i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs)

Puntuació
màxima
5

És causa
d'exclusió

5

NO

61
62

Cost anual del manteniment preventiu (material, mà
d'obra i desplaçaments exclosos) (IVA exclòs)

63

Cost de la intervenció puntual:

64

Cost Hora/tècnic (€) (IVA exclòs)

NO

65

Cost del desplaçament (€) (IVA exclòs)

NO

Índex documental

Índex documental

NO

Lloc i data

Nom i cognoms del representant

Signatura
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