Unitat de Pneumologia Intervencionista
Consulta Oberta al Mercat
Nou model de diagnòstic a pacients amb nòduls pulmonars no diagnosticats

COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ (CPI) per un NOU MODEL DE DIAGNÒSTIC A
PACIENTS AMB NÒDULS PULMONARS NO DIAGNOSTICATS I D’ALTRES
APLICACIONS EN EL CAMP DEL TRACTAMENT DE PATOLOGIES PULMONARS.

La intenció principal de la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (en endavant, l’hospital de Sant Pau o Sant Pau) i de la seva unitat de
Pneumologia intervencionista és avançar en el diagnòstic precís i precoç dels tumors
malignes de pulmó en pacients amb nòduls pulmonars que degut a la seva mida o
posició en un lòbul perifèric fan impossible l’obtenció de mostres per al seu diagnòstic
amb les tècniques actuals, mitjançant l’adquisició d’un servei que, en modalitat de risc
compartit, permeti desenvolupar noves alternatives de diagnòstic de pacients amb
nòdul pulmonar clau per avançar en aquest camp.
Per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, d’acord amb els requisits de la
Compra Pública d’Innovació, es procedirà a realitzar una consulta oberta al mercat
prèvia al procés de licitació.
Els objectius de la consulta oberta al mercat són:
•
•
•

Informar sobre el procés de licitació, per tal d'aconseguir la més àmplia
participació de les parts interessades;
Conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions
proposades pel mercat;
Permetre als interessats formular comentaris i suggeriments que seran
considerats per l’òrgan de contractació en la preparació de la licitació.

L’Hospital de Sant Pau vol posar de manifest que aquesta consulta no és vinculant a
efectes contractuals.
Els interessats poden participar en la consulta enviant complimentat el següent
qüestionari i enviant-lo, en un termini de màxim d’un (1) mes que començarà el
següent dia hàbil a la publicació de l’anunci de la seva convocatòria. Si en el mes de
venciment no hi hagués dia equivalent al dia d’inici del còmput, s’entendrà que el
termini expira l’últim dia del mes. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, el termini
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent, a la següent adreça de correu
electrònic: contractacions@santpau.cat fent constar a l’assumpte del correu “CPI
Diagnòstic nòdul pulmonar”.
Metodologia i condicions de la Consulta al Mercat
Agrairem la seva contribució a la iniciativa de licitació d’un nou servei per al diagnòstic
precís de lesions pulmonars sospitoses de càncer, mitjançant la complementació, total
o parcial, del qüestionari següent abans del termini indicat en l’apartat anterior.
També podrà enviar la documentació tècnica que consideri oportuna per tal que
l’autoritat contractant pugui disposar d’informació sobre les últimes innovacions i
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tecnologies que pot oferir el mercat o altres dades que permetin facilitar l’avaluació
dels resultats.
Tota la informació que vostè enviï, responent el qüestionari, serà utilitzada (de manera
no vinculant) exclusivament pel propòsit de la realització de la present consulta al
mercat.
L’hospital de Sant Pau, tret del que es disposa a continuació sobre el tractament de
dades personals, es compromet a no revelar a tercers la informació recollida en el
present document.

Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal
En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en el qual es regula el
dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i d’acord amb el
seu reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de
21 desembre (RLOPD), es deixa constància dels punts següents:
a) La documentació requerida per a participar en aquesta consulta oberta al mercat
(Open Market Consultation – OMC-) que contingui dades de caràcter personal és
necessària per a participar-hi.
b) En relació amb les informacions presentades per les entitats interessades que
continguin dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal
tècnic, col·laboradors, etc.), els participants garanteixen que han obtingut prèviament
el consentiment de les persones afectades per a facilitar la informació esmentada amb
la finalitat de participar en aquesta OMC.
c) Les dades de caràcter personal relatives als interessats o al seu representant, en
cas que sigui persona jurídica, i també les de tercers que es derivin de la presentació
d’ofertes, tenen la finalitat de obtenir les dades suficients per dur a terme el
procediment objecte de la OMC. Les entitats responen de l’exactitud i la veracitat de
totes les dades personals facilitades.
d) Les persones interessades o afectades poden exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Unitat de Contractació del
Departament de l’hospital de Sant Pau, com a entitat responsable del tractament de
dades esmentat, a l’adreça indicada a l’anunci previ, adjuntant a l’escrit una còpia del
DNI o qualsevol altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que
exerceix el dret.
Les entitats s’obliguen a complir totes les obligacions establertes en la LOPD i en el
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
LOPD.
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Quan s’escaigui, les entitats que lliurin dades de caràcter personal al DTES sobre
treballadors a càrrec hauran sol·licitat prèviament el consentiment als treballadors
afectats.
Les dades personals a les quals tinguin accés tant les entitats com l’hospital de Sant
Pau a causa del desenvolupament de l’ OMC, i també la documentació que l’hospital
de Sant Pau lliuri a aquestes entitats en el marc de la relació, tenen caràcter
confidencial i no poden ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport; no se’n pot fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres
persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa de l’OMC, ni tan sols entre la
resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat.
Amb l’enviament del qüestionari, vostè accepta el tractament de les dades personals
enviades.

