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1. Objectiu i abast del projecte
1.1 Resum executiu
El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT) té l'objectiu de reduir la mortalitat i
morbiditat associada a la dehiscència de sutura en cirurgia COLORECTAL.
L'objecte de la present licitació és el desenvolupament i adquisició d'un sistema capaç de
monitorar la perfusió intestinal en cirurgies COLORECTALS, que millori la qualitat i la seguretat
del servei de Cirurgia General del CCSPT.
En conseqüència, l'objecte del contracte inclou tots els aspectes relacionats amb el procés, que
inclouen:
 Quantificació de la vascularització intestinal mitjançant una torre laparoscòpica;
 La provisió i gestió de la tecnologia, equipaments i materials necessaris per garantir la
màxima eficàcia diagnòstica;
 La validació i precertificació pertinent de la solució;
 La gestió del canvi incloent la formació continuada en els professionals (mèdics i
d'infermeria) i la informació als pacients i el seu entorn;
 El seguiment i l'avaluació dels resultats en salut dels pacients en un model de risc
compartit;
Amb caràcter previ a la present licitació, s'ha dut a terme una consulta preliminar oberta al
mercat, els resultats de la qual es poden consultar al Perfil del contractant del CCSPT:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=5305194
3&reqCode=viewAnouncements&type=ctn
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1.2 Programa de Compra Pública d'Innovació
La present licitació està cofinançada per la Unió Europea a través de fons procedents del
Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya
2014‐2020 que impulsa la realització de projectes de compra pública d'innovació en el marc
del Sistema Sanitari Integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
La iniciativa ha estat acceptada en el marc de la convocatòria per a l'any 2017 de la línia d'ajuts
als projectes de compra pública d'innovació impulsats per entitats titulars de centres
pertanyents al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (ref. BDNS 358200),
per això el projecte s'emmarca en el Pla de Salut de Catalunya 2016‐2020, l'Estratègia
d'investigació i innovació per a l'especialització intel∙ligent de Catalunya (RIS3CAT) i el
Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT.
El Programa de CPI, coordinat des de la Direcció General de Promoció Econòmica,Competència
i Regulació, té per objectiu principal impulsar la demanda d'innovació per part de
l'Administració Pública mitjançant el disseny i l'execució de projectes pilot demostradors i
innovadors que:
 tinguin un impacte mesurable i rellevant en la millora de l'eficàcia i l'eficiència del
despesa sanitària pública de Catalunya i en la millora dels serveis públics de salut,
 tinguin escalabilitat a altres administracions públiques de Catalunya o altres territoris,
 tinguin un impacte mesurable i rellevant en la millora de la competitivitat i la capacitat
innovadora,
 tinguin en compte tot el cicle de vida del producte o servei,
 siguin viables tècnicament i financerament.
Per tant, la present licitació comptarà amb el finançament del FEDER, que s'emmarca en
l'estratègia de la RIS3CAT i en el programa operatiu FEDER Catalunya (2014‐2020); atès que
compleix l'objectiu específic 1.2.1: impuls i promoció d'activitats de R+Y liderades per les
empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la CPI, que està
inclòs dins de la prioritat d'inversió PI 1.2 i l'objectiu OT 1, el quins pretenen potenciar la
investigació,el desenvolupament tecnològic i la innovació.
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1.3Introducció
El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat
de Catalunya. El màxim òrgan de govern del CCSPT és el Consell de Govern, i gestiona els
següents centres: Hospital de Sabadell, UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari,
Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i
també els serveis de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, mitjançant una societat anònima.
El Consorci és el soci únic d'aquesta última entitat i nomena tots els membres del seu consell
d'administració. A més, és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d'Hospital Universitari.
El CCSPT es troba vinculat a la Fundació Parc Taulí, del patronat de la qual nomena la majoria
de membres. Les institucions del Consorci reben el suport de la Fundació Parc Taulí en
aspectes d'investigació, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels
professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model
assistencial.
La missió del CCSPT és donar resposta a la seva població de referència amb una atenció
sanitària i social, de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l'equitat i la satisfacció en un
marc de sostenibilitat, integrant la docència, la investigació i la innovació.
El projecte sistema de monitoratge de la perfusió intestinal en cirurgies COLORECTALS
(SERGREEN) és un projecte individual, amb expedient 21CPI0002, promogut per l'entitat
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
En el dia d'avui el CCSPT no disposa de cap sistema de monitoratge de la perfusió intestinal en
cirurgies COLORECTALS, aquest haurà de ser desenvolupat, certificat i implementat dins de
l'objecte d'aquesta contractació.
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1.4 Definicions
Les següents definicions pretenen aclarir conceptes tècnics del plec.
Obligatoris: Requisits de compliment obligatori. Les ofertes que ofereixin característiques que
no s'ajustin a aquests requisits no seran preses en consideració en el present procediment de
contractació.
Valorables: Requisits la valoració dels quals es basa en criteris quantificables de manera
subjectiva o mitjançant la mera aplicació de fórmules. Les fórmules i pesos de valoració es
descriuen al document de criteris de valoració.
Anastomosi intestinal: Procediment quirúrgic mitjançant el qual s'adhereix el còlon
directament a la resta del recte després que aquest es va extirpar majoritàriament durant una
cirurgia per càncer de recte.
Ostomia: L'ostomia és la intervenció quirúrgica que permet comunicar una víscera amb
l'exterior. Quan es comunica el còlon amb la paret abdominal es denomina colostomia.
L'obertura externa es diu estoma.
Incompliment en els manteniments: L'empresa adjudicatària no compleix els manteniments
mentre duri el contracte.
Extinció de l'empresa adjudicatària: L'extinció d'una societat es realitza en tres passos:
dissolució, liquidació i cancel∙lació dels seients de la mateixa al Registre Mercantil. Als
liquidadors els correspon atorgar escriptura pública d'extinció de la societat contenint les
manifestacions sobre terminis, pagament de creditors i quotes satisfetes a socis. L'escriptura
pública d'extinció s'inscriurà al Registre Mercantil.
Comitè d'Avaluació: Amb l'objectiu d'avaluar les propostes de compra pública es crearà un
comitè avaluador amb amplis coneixements en la necessitat clínica i en organització de
sistemes informàtics.
Comitè de Seguiment: Amb l'objectiu de garantir la correcta execució del projecte adjudicat,
es crearà un comitè de seguiment amb amplis coneixements en la necessitat clínica,
organització de sistemes informàtics i execució de projectes hospitalaris.
Codi de referències: Per facilitar l'avaluació de les propostes s'ha creat un codi de referències
que incorpora acrònim SG(referent al projecte), XYZ (referent a l'apartat del plec), una lletra
“O” en cas de ser obligatori o “V” en cas de valorable i un número únic per al requisit en
qüestió. Exemple: SG‐INS‐O1
Memòria: Document que hauran de presentar els licitadors, dins del període pertinent, per ser
avaluats pel Comitè d'Avaluació. Aquest document ha d'estar en sintonia amb les
especificacions citades al plec tècnic.
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1.5 Objecte de la contractació
L'objecte de la present licitació és el desenvolupament i adquisició d'un sistema capaç de
monitorar la perfusió intestinal en cirurgies COLORECTALS que millori la qualitat i la seguretat
del servei de Cirurgia General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT).
D'acord amb les conclusions derivades de la Consulta Preliminar de Mercat, així com per la
naturalesa integral de l'objecte de contractació descrit anteriorment, es busca un sistema que
permeti reduir les dehiscències de sutura degudes, principalment, a una mala vascularització
de l'anastomosi en cirurgies COLORECTALS.
L'adjudicatari treballarà conjuntament amb l'hospital per dissenyar, desenvolupar,
implementar i validar la solució per a l'ús a la pràctica clínica habitual. L'adjudicatari també
vetllarà per la certificació de la solució segons la legislació vigent i la capacitació i formació dels
professionals del CCSPT en l'ús de la nova solució.
Es comprèn dins de l'objecte del contracte l'adquisició de la solució innovadora resultant,
sempre que es correspongui amb els nivells de rendiment i costos màxims detallats en la
licitació.
Per fomentar la proposta de solucions innovadores per part del licitador, s'admetrà la
presentació de variants per donar resposta a les necessitats detectades i als objectius de la
present licitació.
La capacitat d'innovació associada a aquest projecte deriva de les següents claus
estratègiques:
●

●

Incrementar les capacitats tecnològiques de les torres laparoscòpiques per prevenir les
dehiscències de sutura degudes, principalment, a una mala vascularització de
l'anastomosi en cirurgies COLORECTALS.
Desenvolupament d'eines objectives per a l'avaluació de la vascularització intestinal
intraoperatòria.

Una vegada finalitzi el procediment, l'adjudicatari deurà subministrar una torre laparoscòpica
que disposi d'un sistema de monitoratge de la perfusió intestinal en cirurgies COLORECTALS,
que permeti reduir les dehiscències de sutura degudes, principalment, a una mala
vascularització de l'anastomosi en cirurgies COLORECTALS.
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1.6 Contextualització clínica
La vascularització intestinal és fonamental per a la preservació de les funcions metabòliques i
estructurals de qualsevol òrgan i en particular del nostre sistema digestiu. L'alteració de la
mateixa és causa de pèrdua d'aquestes funcions i pot acabar en un resultat de fatals
conseqüències.
Les intervencions quirúrgiques, en nombroses ocasions, necessiten de l'ús de tècniques de
lligadura vascular per a la resecció d'un segment intestinal, els segments del qual s'uniran a
través d'una anastomosi. Aquestes manipulacions quirúrgiques són susceptibles de patir
alteracions de la vascularització i ocasionar greus complicacions per al pacient depenent de la
seva magnitud i extensió.
Aquest dèficit de la vascularització implica la pèrdua progressiva de la funció del teixit, on el
temps total d'isquèmia és decisiu. A mesura que avança el temps, la capacitat d'adaptació dels
teixits disminueix fins al punt de perdre les seves funcions bàsiques, iniciant‐se un procés de
mort cel∙lular. Quan ocorre aquesta circumstància, el teixit és incapaç d'incorporar nous
elements, fins i tot si el flux vascular es restaura després del criteri temps d'isquèmia.
En la cirurgia abdominal amb anastomosi intestinal, la
dehiscència de sutura (dehiscència anastomòtica o mancada
de cicatrització entre la unió de dos segments intestinals), és
una de les complicacions postoperatòries més greus. La seva
incidència varia considerablement depenent del grup
investigador, situant‐se entre l'1‐30% quan es tracta
d'anastomosi a nivell del còlon, i entre el 3% i 23% quan les
anastomosis impliquen el recte. A més, té associada una
elevada taxa de morbimortalitat, deguda principalment a la
infecció nosocomial del lloc quirúrgic i finalment a l'aparició
de sèpsia greu o xoc sèptic. En la literatura es descriuen
múltiples factors de risc que poden condicionar l'aparició
d'aquesta complicació. Entre ells destaquen una deficient
vascularització de l'anastomosi, el gènere, localització de
l'anastomosi (còlon o recte i alçada respecte el marge anal), el
tabaquisme o la sagnia perioperatòria. D'entre els anteriors, la
isquèmia dels marges anastomòtica està íntimament
relacionada amb una cicatrització deficient de l'anastomosi.
En l'actualitat, únicament disposem de factors intraoperatoris
subjectius, basats fonamentalment en l'experiència personal
del cirurgià, per valorar una adequada perfusió del teixit
anastomòtic. Són exemples, la bona coloració i la sagnia de la
mucosa intestinal dels marges anastomòtics després de
realitzar una secció intestinal, així com la pulsatilitat dels vasos sanguinis. Tanmateix, s'ha
demostrat que aquesta valoració subjectiva no és suficient per predir una correcta cicatrització
de l'anastomosi.
A fi de reduir la mortalitat i morbiditat associada a la dehiscència de sutura és necessari doncs
el desenvolupament del sistema SERGREEN, un sistema objectiu per a l'avaluació de la
vascularització intestinal intraoperatòria.
El sistema SERGREEN es fonamenta en una torre laparoscòpica capaç de monitorar de forma
continuada el nivell de perfusió del teixit durant el transcurs de la cirurgia (Fig. 1).
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Les característiques principals del sistema SERGREEN són:
 Quantificació de la vascularització intestinal.
 Visualització instantània dels resultats.
 Monitoratge continuat intra operatori.
 Recomanació del punt òptim per realitzar la secció intestinal.
 Reducció de dehiscències de sutura.
 Avaluació objectiva de la qualitat de la cirurgia i sobre la realització d'ostomia de
protecció anastomòtica.

1.7 Format de presentació de l'oferta tècnica
Les empreses licitadores hauran de presentar la seva oferta en una MEMÒRIA d'acord amb
l'estructura que a continuació s'indica i que tindrà una extensió màxima de 25 pàgines a doble
cara, en idioma català o castellà. Només s'ha d'afegir documentació publicitària relativa a la
mateixa empresa en l'apartat 1.2 de l'oferta tècnica.
La memòria escrita ha d'explicar de forma detallada i clara la solució proposada per l'empresa.
El Comitè Avaluador valorarà les propostes segons els criteris de valoració. Aquestes
valoracions seran recollides segons la puntuació establerta a l'Annex de criteris de valoració.
En les propostes es requereix la validació explícita de la conformitat o no conformitat de cada
un dels requisits descrits a continuació. La no‐conformitat d'algun requeriment obligatori
comportarà l'exclusió del licitador.
Per garantir una bona avaluació de la proposta es recomana incorporar el codi referència cada
vegada que se citi algun dels punts obligatoris o valorables (Exemple: SG‐INS‐O3) així com
seguir l'ordre cronològic dels mateixos. Es facilitarà una plantilla on el licitador haurà
d'especificar la pàgina en la qual es troba cada requeriment del plec.
1. Introducció
1.1 Objectius i Abstract
1.2 Presentació de l'empresa i factors diferencials
2. Documentació de la solució
2.1 Proposta general i tècnica
2.2 Proposta d'integració i implementació
3. Planificació del projecte
3.1 Metodologia i pla
3.2 Formació i comunicació
5. Mitjans humans
6. Condicions d'execució
7. Requeriments addicionals d'obligat compliment
En els següents apartats es detallen les característiques rellevants de l'objecte del contracte.
Els requisits mínims detallats no pretenen ser una relació exhaustiva del complet de
característiques tècniques. Les propostes que incompleixin o ofereixin característiques
inferiors als requisits mínims no seran preses en consideració.
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2‐ Requisits de la solució
2.1 Requisits generals
Els requisits generals són aquells punts crítics per al desenvolupament del projecte en el marc
de la contractació d'una solució innovadora pel CCSPT. El licitador ha de tenir en compte els
següents punts a l'hora de presentar la seva proposta.
Requisits obligatoris
SG‐GF‐O1.La durada màxima del projecte és de 30 mesos. El Sistema SERGREEN ha d'estar
disponible per a la validació clínica en un termini no superior a18 mesos (WP 3.1) a partir de la
firma del contracte amb l'empresa adjudicatària (referència en Figura 3). Es recomana que el
licitador tingui en compte el cronograma proposat pel CCSPT a continuació.
Figura 3: Fases del projecte

SG‐GF‐O2. Dins del marc del contracte, el CCSPT només liderarà les tasques íntimament
relacionades amb la validació preclínica i clínica de la solució. A continuació, es mostra la taula
de responsabilitats per a les fases de desenvolupament, així com una definició de cada una
(Figura 4).
Figura 4: Rol de cada part

DESCRIPCIÓ DELS WP
A continuació, es descriuen els Work Packages (WP) del projecte juntament amb una
descripció de les responsabilitats. S'acceptaran modificacions en la distribució de les fases
sempre que es compleixi amb els objectius i els temps màxims del projecte. El CCSPT es
reserva el dret a modificar algun dels següents WP una vegada seleccionat el proveïdor.
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WP‐ 1.1 Desenvolupament de la solució
Es realitzarà un prototip capaç d'analitzar imatges colorectals del nivell de perfusió del teixit.
Responsable: Desenvolupament dels prototips necessaris per replicar els requeriments
tècnics en models animals.
Suport: Aportació de coneixement clínic i aclariments tècnics.

WP‐ 1.2 Validació preclínica prototip
La validació es realitzarà a través d'un estudi observacional en animals de laboratori (porcs).
S'utilitzarà una n = 8. Per realitzar aquest experiment s'haurà de presentar el protocol
experimental en el comitè d'experimentació animal (CEEA) per a la seva aprovació. Durant
l'experiment es compararà la tècnica "Gold Standard" (espectrometria de la llum infraroja ‐>
verd d'indocianina).
Responsable:Validació i recopilació de la informació necessària per a l'aplicació a
l'organisme pertinent. Participació de les proves preclíniques i avaluació final de la
precisió i de la fiabilitat.
Suport:Disseny del protocol d'estudi, aportació de documentació tècnica de la solució i
participació de les proves preclíniques.
WP‐ 2.1 Perfeccionament del programa
Afegir i millorar les característiques funcionals del programa informàtic en funció dels resultats
obtinguts en l'apartat anterior i establir els paràmetres de normalitat.
Responsable:Desenvolupament tecnològic basat en les millores seleccionades.
Documentació dels canvis realitzats i presentació a l'equip clínic.
Suport:Validació de les millores realitzades.

WP‐ 2.2 Integració del programa informàtic a la torre de laparoscòpia
Integrar el programa en l'aparell de laparoscòpia perquè aquest identifiqui les zones d'èxit i de
risc, durant la mateixa cirurgia, i de forma continuada
Responsable: Desenvolupament tecnològic en l'aparell de laparoscòpia pertinent.
Documentació dels canvis realitzats i presentació a l'equip clínic.
Suport: Seguiment de les millores.

WP‐ 2.3 Validació de les millores afegides
Prèviament a la preparació de les proves amb pacients l'equip mèdic haurà de familiaritzar‐se
amb l'aparell i aprovar el pas a la següent fase.
Responsable:Coordinació de reunions clíniques i validació tècnica sense pacients.
Suport:Presentació de la solució, així com les tasques relacionades amb la mateixa.
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WP‐ 3.1 Validació clínica
Per valorar l'efectivitat del nou sistema proposat es realitzarà un estudi prospectiu aleatoritzat.
L'estudi consistirà a comparar els indicadors de cost efectivitat de; 1) Cirurgies realitzades
seguint un protocol estàndard (subjectiu) i, 2) Cirurgies utilitzant el nou aparell (objectiu). El
protocol d'aquest estudi es presentarà al CEIC del Parc Taulí per a la seva avaluació i aprovació.
La mida de mostra (N) serà calculada en funció dels primers resultats obtinguts per a cada una
de les tecnologies proposades, i que nosaltres estimem en 120 pacients (falta consensuar). En
els primers 60 pacients del grup estudi es realitzarà un estudi de precisió en el qual es validaran
els intervals de confiança de la solució.
Responsable:Selecció de l'equip investigador participant en l'estudi, selecció dels
pacients, presentació de la documentació al comitè pertinent i realització dels
procediments experimentals dins de l'assaig, així com els tràmits interns
necessaris per a la seva òptima realització.
Suport: Actuació de promotor de l'assaig clínic amb tots les responsabilitats, accions i
costos que se li suposen.

SG‐GF‐O3. L'empresa contractista serà l'única responsable de procedir amb els tràmits
regulatoris pertinents a la certificació del producte sanitari (reglament europeu 2017/745).
Així com l'únic responsable de pagar els esmentats tràmits. En l'apartat de metodologia i pla
de projecte (3) el licitador haurà de descriure els procediments que pretén emprendre per
aconseguir la certificació de la solució.
SG‐GF‐O4. El CCSPT retindrà el 5% de l'import de la primera factura en concepte de garantia
definitiva. Aquesta serà lliurada una vegada finalitzi la garantia mínima de 12 mesos.
URG‐GF‐O5. Durant la validació clínica s'analitzaran indicadors de resultats per validar que la
solució aconsegueix els objectius del projecte. L'empresa adjudicatària haurà de complir els
indicadors de resultats per rebre l'últim pagament del contracte.



Indicador 1. Reducció dehiscències de sutura: % de dehiscència de sutura en
comparació amb el grup control.
Indicador 2. Precisió dels intervals de confiança:% de precisió dels intervals de
confiança de la solució.

SG‐GF‐O6. L'empresa contractista ha d'aportar una proposta de retorn en inversió per al
CCSPT. Les propostes hauran de ser sobre royalties de les vendes futures.
SG‐GF‐O7. L'empresa contractista ha de desenvolupar el Sistema SERGREEN sota criteris
d'estandardització que possibilitin l'escalabilitat a qualsevol altre hospital del sistema
nacional de salut.

Requisits valorables
SG‐GF‐V1. Es valorarà els royalties sobre les futures vendes del producte. Veure puntuació en
els criteris de valoració.
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2.2 Requisits tècnics
L'empresa adjudicatària haurà d'aportar una torre laparoscòpica que haurà de disposar dels
següents requeriments obligatoris.
Requisits obligatoris
SG‐TC‐O1. Disposar d'un monitor principal amb un mínim de 32”, amb tecnologia 3D i 2D.
SG‐TC‐O2. Disposar d'un monitor secundari amb pantalla tàctil amb un mínim de 21”
aproximadament, amb tecnologia 3D i 2D.
SG‐TC‐O3. Disposar d'un sistema de cambres i processadors bàsics.
SG‐TC‐O4. Disposar d'un sistema de cambra3DambFullHD.
SG‐TC‐O5. Disposar de tots els equips necessaris per realitzar la visualització del 3D.
SG‐TC‐O6. Disposar d'unes òptiques 2x10mm 0° amb tecnologia 3D.
SG‐TC‐O7. Disposar d'unes òptiques 2x30mm 30° amb tecnologia 3D.
SG‐TC‐O8. Disposar d'unes òptiques 2D.
SG‐TC‐O9. Disposar d'una font de llum freda.
SG‐TC‐O10. Disposar d'un sistema de bomba d'irrigació i aspiració.
SG‐TC‐O11. Disposar d'un sistema insuflador de CO2.
SG‐TC‐O12. Disposar d'un carro o unitat mòbil.
SG‐TC‐O13. Disposar d'un sistema d'ICG complet.
SG‐TC‐O14. Disposar d'un sistema quantificació de verd d'indocianina amb precisió del 95%.
SG‐TC‐O15. Tots els elements de la solució hauran de ser nous. No s'acceptarà material de
segona mà.

Requisits valorables
SG‐TC‐V1. Es valorarà la precisió a l'hora de quantificar la saturació de verd indocianina del
teixit colorectal.
SG‐TC‐ V2. Es valorarà que la solució sigui capaç d'auto calibrar‐se en temps real (0,5s) per
disminuir la intra variabilitat en la determinació del de verd indocianina.
SG‐TC‐ V3. Es valorarà que la solució sigui capaç de recomanar o seleccionar les zones
colorectals amb millor vascularització durant l'operació.
SG‐TC‐ V4. Es valorarà que la solució sigui capaç de visualitzar les dades de vascularització del
teixit colon rectal en temps‐real intra operatori.
SG‐TC‐ V5. Es valorarà que la solució permeti visualitzar les dades de vascularització del teixit
colorectal de forma contínua intra operatori.
SG‐TC‐ V6. Es valorarà que la solució sigui capaç de treballar amb paràmetres hemodinàmics
de referència (T, FQ, SO2).
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SG‐TC‐ V7. Es valorarà que la solució sigui capaç d'avaluar la necessitat d'una possible ostomia
durant la cirurgia colorectal.
SG‐TC‐ V8. Es valorarà que la solució sigui capaç de generar un document final resum.
SG‐TC‐ V9. Es puntuarà extra a aquell licitador que compleixi TOTS els requisits valorables
d'aquest apartat.
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3. Metodologia i pla de projecte
Requisits obligatoris
SG‐MP‐O1.El licitador haurà d'exposar en la seva proposta (memòria)la metodologia que es
compromet a aplicar per garantir l'execució amb èxit del projecte. El licitador ha de demostrar
que domina el procés de desenvolupament tecnològic mèdic, en especial de sistemes
informàtics hospitalaris. L'exposició d'aquesta metodologia haurà de ser clara i concisa
mostrant les fases contemplades en un pla del projecte, així com les tasques contingudes en
cada una de les fases. Es recomana tenir en compte la Figura 3 i 4.
SG‐MP‐O2. El licitador haurà d'incloure en la seva proposta una descripció de com emprendrà
els següents punts:
● Control de qualitat/riscos: Inclou els mitjans i recursos disponibles per a tal finalitat, els
riscos, les fites principals de control de qualitat durant el transcurs del projecte, els
processos a aplicar i les tasques a executar en el supòsit que es van detectar
incidències.
● Pla de qualitat: Inclou un desglossament de tots els punts descrits en el control de
qualitat per a les diferents fases del projecte.
● Lliurables: Inclou una proposta de lliurables que garanteixi el seguiment del projecte.
El licitador haurà d'aportar una argumentació del com pretén desenvolupar els
mateixos. Els mínims lliurables a realitzar en el marc del contracte són:
I.
II.
III.
IV.
V.

Lliurable 1 ‐ Prototip: Documentació acreditativa així que s'ha validat el prototip dins
de l'àmbit propi de l'adjudicatari (WP 1.1, Figura 3).
Lliurable 2 ‐ Iteracions: Documentació acreditativa així que s'han realitzat i testejat les
iteracions del prototip dins de l'àmbit propi de l'adjudicatari (WP 2.3, Figura 3).
Lliurable 3 ‐ Manual d'ús: Documentació explicativa d'ús per a l'assaig clínic(WP 3.1,
Figura 3).
Lliurable 4 ‐ Certificació:Documentació acreditativa així que s'ha iniciat el procés de
certificació regulatori segons la norma vigent de producte sanitari.
Lliurable 5 – Indicadors de resultats: Documentació acreditativa així que es
compleixen amb els indicadors de resultats.
 Indicador 1. Reducció dehiscències de sutura:
 Indicador 2. Precisió dels intervals de confiança:

Es tindran en compte altres documents que el proveïdor aporti i consideri rellevants dins del
projecte. El licitador podrà adjuntar models a l'Annex. En el cas que el licitador aporti altres de
lliurables, el Comitè d'Avaluació es reserva el dret a decidir l'acceptació dels mateixos.
A continuació, s'especifica les dates de lliurament dels lliurables
mínims. El CCSPT es reserva el dret a modificar les dates de lliurament
en cas que es produïssin retards del projecte.

Lliurables
Lliurable 1
Lliurable 2,3
Lliurable 4,5

Requisits valorables
SG‐MP‐V1.Es valorarà el pla de projecte. Veure puntuació en els criteris de valoració.
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Data
Ago‐21
Ago‐22
Ago‐23

4. Formació i comunicació per al CCSPT
Requisits obligatoris
SG‐FC‐O1. L'empresa adjudicatària haurà de garantir la formació de dos tipus d'usuaris:
usuaris primaris i usuaris terciaris. La formació haurà de ser realitzada en el mateix centre
sanitari.
Usuaris primaris: Aquells que utilitzaran en el seu dia a dia la solució (cirurgians). Els
mínims requisits són: formació a 8 cirurgians, 4h per persona presencials. El CCSPT es
reserva el dret d'escollir les persones concretes que participaran en la formació.
L'adjudicatari també aportarà personal especialitzat per als 8 primers casos en els
quals els usuaris primaris vagin a realitzar la seva primera operació amb el nou aparell.
Aquest personal haurà de ser present en les cirurgies per ajudar el cirurgià, així com
recollir els possibles errors.
Usuaris terciaris: Aquells que interaccionen amb la solució de forma indirecta amb el
transport o el maneig anés de sala d'operacions. Els mínims requisits són:2 sessions
grupals per a l'equip de manteniment de l'hospital. El CCSPT es reserva el dret
d'escollir les persones concretes que participaran en la formació.
SG‐FC‐O2. L'empresa licitadora haurà de garantir una comunicació eficaç i efectiva amb totes
les parts de l'equip del CCSPT (clínic, informàtic i tècnic) dins del marc del desenvolupament de
la solució. El CCSPT es compromet a facilitar aquesta comunicació.
Requisits valorables
SG‐FC‐V1. Es valorarà que el licitador aporti un pla de formació i comunicació amb els detalls
del personal involucrat, contingut proposat i els recursos o metodologia destinats.
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5. Equip de projecte
Requisits obligatoris
SG‐EQ‐O1. El licitador és responsable de l'aportació de tots els recursos humans i tècnics
necessaris per realitzar les tasques contractades en els terminis compromesos.
SG‐EQ‐O2. S'adjuntarà a l'oferta, com a annex, el currículum professional de cadascuna de les
persones assignades al projecte, en format Europass, amb indicació de treballs similars
realitzats. Si el CCSPT requereix validar les referències incloses en els currículums, així com
l'experiència professional dels membres de l'equip, es reserva l'opció de verificar la informació
aportada en els currículums presentats.
SG‐EQ‐O3: El licitador haurà d'aportar en la memòria un text resum que argumenti l'equip
presentat, els rols i el compromís amb el projecte.
A continuació, s'indiquen els rols que es consideren imprescindibles pel projecte, esperant que
els licitadors l'ampliïn com considerin, i addicionalment detallin les seves tasques i funcions:

SG‐EQ‐O4.Director de projecte:
o
o
o

Experiència mínima de 7 anys en la direcció i gestió de projectes.
Experiència implantació d'un mínim de 2 projectes hospitalaris.
Principals responsabilitats:
▪ Assegurar que les actuacions realitzades responen als objectius del projecte i que
aquest es desenvolupa conforme a la planificació.
▪ Mantenir la visió conjunta del projecte.
▪ Interlocució amb l'equip clínic.

SG‐EQ‐O5. Cap de projecte:
o Experiència en projectes en l'àmbit per a Sector Sanitari amb coneixements en processos
de certificació de productes sanitaris.
o Experiència en projectes de recerca clínica i preclínica.
o Responsabilitats:
▪ Supervisar de forma regular el grau d'avenç del conjunt d'activitats partint
d'informes del
progresso, assegurant que compleixin els objectius marcats.
▪ Realitzar el seguiment operatiu del desenvolupament del projecte.
▪ Assegurar que les actuacions realitzades responen als objectius del projecte i que
aquest es desenvolupa conforme a la planificació.
▪ Mantenir la visió conjunta del projecte.
▪ Interlocució amb l'equip clínic.
Requisits valorables
SG‐EQ‐V1. Es valorarà la formació de cada un dels perfils. Veure puntuació en els criteris de
valoració.
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6. Condicions d'execució
Implica els requisits de subministrament i fungibles, requisits de suport, requisits de
manteniment, requisits de garantia, requisits d'actualitzacions/evolutiu, calendari i execució de
pagaments i els requisits de solvència.

6.1. Requisits de subministrament i fungibles
El Pla de subministrament i fungibles és el conjunt d'accions i transaccions que garanteixen la
disposició de tots els elements de la solució per al seu degut ús clínic. Aquest servei el brinda
l'empresa adjudicatària. La compra dels fungibles no està inclosa en el preu del contracte.
Requisits obligatoris
SG‐CE‐O1.El licitador ha de ser capaç de proveir de reposats i fungibles durant un termini no
inferior a VUIT (8) anys a partir de l'acabament del contracte.
SG‐CE‐O2. El licitador haurà d'aportar una taula de preus dels fungibles i subministraments
associats a la seva solució, així com els temps de distribució dels mateixos.
Requisits valorables
SG‐CE‐V1. Es valorarà el cost/intervenció del fungible més barat. Veure puntuació en els
criteris de valoració.

6.2. Requisits de garantia
La garantia del Sistema SERGREEN és un dret que la llei reconeix al CCSPT com a consumidor i
que afecta als béns destinats al seu consum privat. La garantia protegeix durant un temps
determinat davant la falta de conformitat o als defectes existents en el moment de la
compravenda. La garantia inclou suport tècnic, manteniment i l'evolutiu del Sistema
SERGREEN.
Requisits obligatoris
SG‐CE‐O3. L'adjudicatari es responsabilitzarà de donar un servei de garantia del Sistema
SERGREEN durant un període mínim de 12 MESOS posterior a la seva implantació i acceptació
final en el CCSPT sense cost afegit. Durant aquest període l'adjudicatari estarà obligat a
resoldre les anomalies detectades imputables al mateix.
Requisits valorables
SG‐CE‐V2. Es valorarà que el licitador aporti més de 12 mesos de garantia. Veure puntuació en
els criteris de valoració.

6.3. Requisits de manteniment i suport
Les característiques del manteniment i suport s'entenen com les revisions obligatòries per part
de l'empresa per garantir el bon funcionament davant de possibles errors de seguretat del
sistema, així com el suport davant avaries de la solució. Inclou manteniment preventiu i
manteniment correctiu. El cost del manteniment està inclòs en la garantia del producte.
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Requisits obligatoris
SG‐CE‐O4. L'empresa licitadora ha d'aportar en la seva proposta un pla de manteniment i
suport. En ella ha d'exposar com complirà el manteniment del sistema mentre duri la garantia,
així com una proposta de manteniment post garantia. Ha d'incloure:
 Nombre de revisions
 Tipus i horari de suport o acords de nivell de servei.
 Temps de resposta telefònic i presencial.
 Preu/hora + cost del desplaçament
SG‐CE‐O5. L'adjudicatari haurà de garantir els següents requeriments de suport tècnic mentre
duri la garantia:
● Suport d'incidències 8‐16h, només en dies feiners.
● Personal tècnic de suport especialitzat.
SG‐CE‐O6. Una vegada finalitzi el desenvolupament de la solució el licitador ha d'aportar un
manual de manteniment que descriurà les activitats de Manteniment Preventiu i Correctiu
amb les definicions de càrrega de treball necessària per a la seva realització la quantitat de
personal que està previst destinar i la seva qualificació.
Requisits valorables
SG‐CE‐V3. Es valorarà el preu/hora més baix del manteniment i suport. Veure puntuació en
criteris de valoració.
SG‐CE‐V4. Es valorarà el temps de resposta més baix. Veure puntuació en criteris de valoració.

6.4. Requisits d'actualitzacions
Les actualitzacions són les accions i evolucions realitzades per l'adjudicatari per garantir el
funcionament òptim, així com la millora del sistema SERGREEN. Les evolucions doten el
sistema de noves funcionalitats i les fan les empreses en el seu programari per decisió pròpia o
per estratègia de negoci.
Requisits obligatoris
SG‐CE‐O7. Al marge que l'adjudicatari assumeixi el manteniment correctiu durant la garantia,
es creu imprescindible, per raons d'operativitat, que durant el període de projecte
l'adjudicatari es faci càrrec també de l'evolució global del sistema; implementant les
actualitzacions en cas que n'hi hagués. El cost del suport tècnic per a les actualitzacions està
inclòs en la garantia del producte.

6.5. Calendari i execució de pagaments
Requisits obligatoris
SG‐CE‐O8.En cap cas el total de durada del desenvolupament no podrà superar els 30 mesos.
L'acabament tècnic del projecte es preveu l'agost del 2023 i tota la documentació de treball
haurà de ser lliurada en la mateixa data per a la pertinent justificació a l'organisme finançador
de l'ajut econòmic.
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A continuació, s'anomenen les tres fases claus que haurà d'incloure la proposta del licitador i
una data d'inici recomanada.
WP1‐ Prototipatge: agost 2021
WP2‐ Iteració i integració en torre laparoscòpica: agost 2022
WP3‐ Validació clínica: agost 2023

Figura 6: Proposta cronograma d'execució

SG‐CE‐O9.Els pagaments es realitzaran així que els WP siguin comesos. El CCSPT serà
especialment estricte en el compliment dels terminis per a WP3.Mentre duri la validació
clínica, la facturació es realitzarà segons el compliment dels indicadors (veure detalls en
l'apartat 7.1 del plec). El CCSPT seguirà el següent calendari de pagaments:

Figura 7: Calendari de pagaments
Pagaments a realitzar
1. Inici WP2
2. Inici WP3
3. Final contracte
TOTAL

Distribució
anual
2021
2022
2023
TOTAL

% total
€ (amb IVA)
1
20% 90.750€
30% 108.900€
50% 157.300€
100%
356.950€

Lliurable

€ (amb IVA)
90.750,00 €
108.900,00 €
157.300,00 €
356.950,00 €

Un retard en l'inici del WP3 DIVUIT MESOS després de la firma del contracte suposarà una
penalització de 200€ diaris. Un incompliment de l'acabament de la validació clínica trenta
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mesos després de la firma del contracte comportarà que el CCSPT i l'empresa adjudicatària
compartiran a parts iguals el risc de retorn del finançament dels fons FEDER. El CCSPT podrà
retenir el tercer pagament (Final contracte) per garantir el retorn del finançament.

6.6. Requisits de solvència
Requisits obligatoris
SG‐CE‐O10. Els licitadors hauran d'acreditar estar en disposició de la solvència econòmica i
tècnica o professional requerida per a l'execució del contracte, que s'entendrà com la
capacitació per garantir el coneixement tècnic, eficàcia i fiabilitat de l'empresari i es podrà
acreditar pels mitjans que s'assenyalen a l'Annex I. L'acreditació de la solvència és requisit
indispensable per participar en el procediment de contractació.

7. Requeriments addicionals d'obligat compliment
7.1. Especificacions de contraprestació per resultats
A fi de vetllar per la qualitat de la solució (sistema Sergreen), la contractació i prestació de
l'objecte del contracte inclourà l'avaluació dels resultats dels serveis prestats per l'empresa
proveïdora. Aquesta avaluació es realitzarà de forma contínua mentre duri la validació clínica
de la solució amb caràcter d'assaig clínic.
L'avaluació de la qualitat vinculada a la contraprestació per resultats es realitzarà mitjançant la
construcció d'un Índex Sintètic de Qualitat (ISQ). Aquest índex és l'eina per obtenir el resultat
al qual s'assignarà una puntuació ponderada d'acord amb la taula de puntuacions i
valoracions(Taula 1). L'ISQ tindrà un rang de puntuació de 0 a 100 punts. La vinculació de la
puntuació resultant de l'ISQ amb la contraprestació per resultats és la que determina la Taula
2.
Taula 1: Taula de puntuacions i valoracions

Indicador
SEG01

Puntuació
50

SEG02

50

TOTAL (ISQ)

100

Taula 2: Trams d'assoliment de la
contraprestació per resultats

Valoració
<90%: 0
De >=90% a >95%: 30
De <95%: 50 punts
=>105%: 50 punts
<105% a =>100%: 30punts
>100%: 0 punts

Punts obtinguts
=>90
89‐80
79‐70
69‐50
49‐40
39‐0

%
d'assoliment
10%
8%
6%
5%
3%
0%

El comitè de seguiment del projecte serà l'encarregat de recollir les dades de resultats
pertinents. L'empresa adjudicatària haurà de facilitar la recollida de les dades en qüestió. Una
vegada recollits, el comitè de seguiment serà responsable d'avaluar‐los i compartir‐los
mitjançant un informe de resultats.
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Una vegada arribats a la validació clínica (WP3), si l'empresa no supera els indicadors descrits a
continuació, deixarà de percebre de l'última factura un import que pot arribar a ser de fins a
un màxim del 10% del preu total del contracte. Aquesta penalització seguirà la metodologia
descrita a la taula 2. El CCSPT es reserva el dret a establir la temporalitat de les avaluacions una
vegada hagi estat seleccionat l'adjudicatari. El CCSPT es reserva el dret també, de modificar la
forma amb què s'avaluen els indicadors en el cas que fos necessari, sempre que
estigui degudament justificat.
Per fer‐ho, s'ha prioritzat l'elecció d'aquells indicadors que avaluen:
1. Reduir les dehiscències de sutura en els pacients del CCSPT (SEG01)
2. Correlació del sistema SERGREEN amb els intervals de confiança (SEG02)

A continuació, s'exposen les fitxes tècniques de cada indicador, on s'explica la metodologia
amb què s'analitzarà, així com la font de les dades.

Objectiu
Indicador
Descripció

Font de dades
Fórmula
Definicions

Objectiu
Indicador
Descripció

Font de dades
Fórmula

Definicions

Observacions

Fitxa tècnica indicador SEG01
Reduir les dehiscències de sutura en els pacients del CCSPT.
% de dehiscència de sutura en comparació amb el grup control.
Es compararà el nombre de pacients sense dehiscència de sutura dels dos
grups. Es realitzen, dins del marc de l'assaig, 60 casos amb el sistema
SERGREEN i 60 casos sense el sistema (120 total).
Sistema Informàtic Hospitalari (HCIS)
Numerador: % de dehiscència grup estudi
Denominador: % de dehiscència grup control
Dehiscència de sutura: Deslliurament dels teixits, artificialment units
mitjançant sutures, per fallada tècnica, que condueix a la separació de les
vores de la sutura i a la fuga del contingut orgànic que tingui

Fitxa tècnica indicador SEG02
Correlació del sistema SERGREEN amb els intervals de confiança
% de precisió dels intervals de confiança de la solució.
Serà necessari que el nou sistema es mantingui en els intervals de confiança
prèviament establerts. S'espera un error <10 punts, no s'espera un error
major a 15 punts en el càlcul de la vascularització amb verd d'indocianina.
S'analitzaran, dins del marc de l'assaig clínic, 60 casos del grup estudi (amb el
sistema SERGREEN).
Sistema Informàtic Hospitalari (HCIS) i qüestionaris qualitatius
Numerador: nombre de proves en els que manté l'interval de confiança
òptim.
Denominador: nombre de proves totals del grup
Intervals de confiança: Rang de paràmetres entre els quals el nou sistema
considera que el teixit té una bona vascularització. Múltiples variables poden
afectar a aquest interval com per exemple la distància del mesurament o el
temps d'injecció del verd d'indocianina.
Aquest tipus d'estudi es considera com un estudi de precisió i està inclòs com
a part de l'assaig clínic.
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CAS EXEMPLE

1. REDUIR LES DEHISCÈNCIES DE SUTURA EN ELS PACIENTS DEL CCSPT (SEG01)
Cas: Els primers 20 pacients del grup d'estudi desenvolupen 3 dehiscències de sutura mentre els
20 pacients del grup control 1. Els segons 20 pacients del grup d'estudi en desenvolupen 1
dehiscències de sutura mentre els 10 pacients del grup control 1. Finalment, els següents 20
pacients del grup d'estudi desenvolupen 0 dehiscències de sutura mentre els 20 pacients del
grup control 1.
Numerador: nombre de pacients sense dehiscència de sutura grup estudi (20 pacients)
Denominador: nombre de pacients sense dehiscència de sutura del grup control (20 pacients)
SEG01

50

<90%: 0

De >=90% a >95%: 30
De <95%: 50 punts

2. CORRELACIÓ DEL SISTEMA SERGREEN AMB ELS INTERVALS DE CONFIANÇA (SEG02)
Cas: Dels primers 20 pacients, 15 tenen un interval de confiança menor de 10. Dels segons 20
pacients, 18 tenen un interval de confiança menor de 10. Dels últims 20 pacients, 19 tenen un
interval de confiança menor de 10.
Numerador: Nombre de pacients amb un interval de confiança menor a 10.
Denominador: Nombre de pacients totals
SEG02

50

=>105%: 50 punts
<105% a =>100%: 30punts
>100%: 0 punts

COMPTATGE SEGONS EL CAS EXEMPLE
Número
d'avaluació

SEG01
Indicador SEG1

Valor

SEG02
Indicador SG2

Sèrie 1
Sèrie 2
Sèrie 3

Valor

19/20= 0,95

0

15/20 = 0,75

19/19= 1
18/17= 1,05

30
50

18/20 = 0,90
19/20= 0,95

Etc...
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Suma valor

%
assoliment

0

0

0%

20
50

50
100

5%
10%

7.2 Confidencialitat i protecció de dades
Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es derivi
de les seves relacions, especialment en els termes del present contracte, i utilitzar aquesta
exclusivament per a les finalitats que es pacten en aquest.
SG‐RC‐O1. Les parts s'abstindran a fer cap tipus de tractament (reproducció, ús, conservació,
etc.) de les dades personals subministrades directament o mitjançant documents físics o
suports magnètics, durant la realització de les activitats o projectes comuns. No les podran
cedir a tercers, sense obtenir l'autorització i complir els requisits pertinents, les dades
esmentades o els arxius que els contenen, i mantindran un estricte compliment de l'establert
al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i, en la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, així com a la resta de la normativa que es pugui dictar en aquest àmbit.

7.3 Obligacions d'informació i publicitat
SG‐RC‐O2. L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir les obligacions d'informació i
publicitat establertes a l'annex XII, secció 2.2. del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, i, especialment, les següents:
a) Als documents de treball, així com als informes i en qualsevol tipus de suport que
s'utilitzi en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, apareixerà de
forma visible i destacada l'emblema de la UE, fent referència expressa a la Unió
Europea i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
b) En tota difusió pública o referència a les actuacions previstes al contracte, qualsevol
que sigui el medi triat (fullets, cartells, entre d'altres), s'hauran d'incloure de manera
destacada els següents elements: emblema de la Unió Europea de conformitat amb les
normes gràfiques establertes, així com la referència a la Unió Europea i al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, incloent el lema “Una manera de fer Europa”.
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