ANUNCI d’ESMENA relatiu al contracte de Subministrament d’un equip comptador de
radioisòtops Exp. I17.0035CN.
En l’anunci de licitació publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7571
de data 5 de març de 2018, es fan modificacions en el Plec de Prescripcions Tècniques (en
endavant PPT) d’acord amb el detall següent, APARTAT 3.1 ESSENCIALS del PPT, s’elimina la
frase “Capacitat mínima: 490 Litres”.
Vist això es modifiquen també les següents dates:
On diu: Punt 8 de l’anunci “Presentació d'ofertes o sol·licituds de participació: a) Data límit:
29/03/2018 a les 14:00 hores” Ha de dir: “Presentació d'ofertes o sol·licituds de participació: a)
Data límit: 18/04/2018 a les 14:00 hores”
On diu: Punt 9 de l’anunci “Obertura de les ofertes. a) Descripció: Obertura del Sobre B amb
informació sotmesa a criteris de judici de valor. Data i hora: 9/4/2018 a les 10:30 hores” Ha de
dir: “Obertura de les ofertes. a) Descripció: Obertura del Sobre B amb informació sotmesa a
criteris de judici de valor. Data i hora: 23/04/2018 a les 10:30 hores” i on diu “a) Descripció:
Obertura del Sobre C amb informació sotmesa a criteris de valoració objectius d) Data i
hora: 12/4/2018 a les 10:30 hores” Ha de dir

“a) Descripció: Obertura del Sobre C amb

informació sotmesa a criteris de valoració objectius d) Data i hora: 26/04/2018 a les 10:30
hores”.

El que es publica en el “Perfil del Contractant” per al coneixement de tots els interessats i als
efectes procedents. Barcelona, 21 de març de 2018
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Nuria Castro Juberías
Cap de la Unitat de Contractació FCRB

En l'anunci de licitació publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6930 de
data 7 d'agost de 2015, es fan modificacions en el Plec de Prescripcions Administratives (en
endavant PCAP) i en el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) d'acord amb el detall
següent, PCAP, Apartat N del Quadre de Característiques - TERMINI DE GARANTIA On diu: - En
cas afirmatiu, termini i moment d'inici del còmput: "1 any des de la posada en servei de l'equip"
Ha de dir: - En cas afirmatiu, termini i moment d'inici del còmput: "2 anys des de la posada en
servei de l'equip" ANNEX ACO 1 del PPT On diu: Punt 2 TUB DE RX - "Valoració total 4 punts" ¿
Casella 20: "Capacitat tèrmica de l'ànode no inferior a 400.000 Hu (excloent)." ¿ Casella 28:
"Pantalla tàctil del tub amb la possibilitat de modificació de tots els paràmetres de dispar, dades
del pacient, canvi de AEC, filtres, veure la imatge i acceptar-la o rebutjar-la (valorable de 0 a 1
punt)." Ha de dir: Punt 2 TUB DE RX - "Valoració total 6 punts" ¿ Casella 20: "Capacitat tèrmica de
l'ànode no inferior a 350.000 Hu (excloent)." ¿ Casella 28: "Pantalla tàctil del tub amb la
possibilitat de modificació de tots els paràmetres de dispar, dades del pacient, canvi de AEC,
filtres, veure la imatge i acceptar-la o rebutjar-la (valorable de 1 a 3 punts). On diu: Punt 3
SUSPENSIÓ DE SOSTRE PER EL TUB DE RX - "Valoració total 11 punts" ¿ Casella 33: "Rang de
desplaçament vertical de al menys 180 cm (excloent)." ¿ Casella 39: "Tindrà els següents
moviments motoritzats i robotitzats: Desplaçament longitudinal, transversal i vertical controlats
des de la consola d'adquisició i amb comandament a distància, amb posicions preconfigurades per
l'usuari a qualsevol punt de la sala lliure, amb o sense bucky, a taula o a paret i amb
sincronització i centratge automàtics amb els detectors (valorable de 0 a 3 punts)." Ha de dir:
Punt 3 SUSPENSIÓ DE SOSTRE PER EL TUB DE RX - "Valoració total 8 punts" ¿ Casella 33: "Rang
de desplaçament vertical de al menys 140 cm (excloent)." ¿ Casella 39: "Tindrà els següents
moviments motoritzats i robotitzats: Desplaçament longitudinal, transversal i vertical controlats
des de la consola d'adquisició i amb comandament a distància, amb posicions preconfigurades per
l'usuari a qualsevol punt de la sala lliure, amb o sense bucky, a taula o a paret i amb
sincronització i centratge automàtics amb els detectors (excloent)." On diu: Punt 4 TAULA DE RX ¿
Casella 43: El moviment vertical de la taula serà de com a mínim de 50 a 85 cm (excloent)." Ha
de dir: Punt 4 TAULA DE RX ¿ Casella 43: El moviment vertical de la taula serà de com a mínim de
55 a 85 cm (excloent)." On diu: Punt 6 DETECTORS DIGITALS: ¿ Casella 66: "Tamany màxim de
pixel de 149 micres (excloent)." Ha de dir: Punt 6 DETECTORS DIGITALS: ¿ Casella 66: "Tamany
màxim de pixel de 200 micres (excloent)." On diu: Punt 7 SISTEMA D'ADQUISICIÓ: - "Valoració
total 6 punts" ¿ Casella 81: "8 Gb de memòria RAM (excloent)." ¿ Casella 87: "Software d'imatge
composta a taula, per tal d'aconseguir una imatge d'un rang definit prèviament, obtinguda
unificant varies imatges que superin el tamany del detector (valorable de 0 a 1 punt)." Ha de dir:
Punt 7 SISTEMA D'ADQUISICIÓ: - "Valoració total 7 punts" ¿ Casella 81: "4 Gb de memòria RAM
(excloent)." ¿ Casella 87: "Software d'imatge composta a taula, per tal d'aconseguir una imatge
d'un rang definit prèviament, obtinguda unificant varies imatges que superin el tamany del
detector (valorable 0 a 2 punts)." Vist això es modifiquen també les següents dates: On diu:
Termini de presentació d'ofertes el 7 de setembre de 2015 i Obertura de Pliques el 18 de setembre
de 2015 a les 10:45 hores Ha de dir: Termini de presentació d'ofertes el 21 de setembre de 2015 i
Obertura de Pliques el 2 d'octubre a les 11:00 hores

