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Objecte de la licitació
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és l’acord marc amb un únic
proveïdor per lot per al subministrament d'implants mamaris a l'Hospital General de
l'Hospitalet i l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Hospital Transversal) del
Consorci Sanitari Integral.
Les característiques tècniques de cada material objecte de la licitació, són les
exposades a l’Annex característiques tècniques i són d’obligat acompliment.
Els licitadors ompliran l’Annex tècnic i l’adjuntaran al sobre que correspongui
juntament amb tota la documentació que es sol·liciti, tant en format PDF com EXCEL si
escau.
En el cas que hi hagi incongruències entre la fitxa tècnica i l’annex tècnic es podrà
sol·licitar aclariment.
Si durant la vigència del contracte, s’innovessin o milloressin les característiques
sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu
adjudicat, sempre que comportin un interès d’ús o servei, les quals seran valorades pel
comitè tècnic designat.
Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del
CSI. Aquestes possibles sol·licituds s’inclouen dins del marc d’aquest contracte i, per
tant, seran d’obligat acompliment per a l’adjudicatari.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Aspectes generals
El subministrament de l’objecte de la present licitació es realitzarà mitjançant la
sol·licitud del material necessari per una intervenció.
Aquesta sol·licitud es farà mitjançant correu electrònic, el qual, s’enviarà directament
des de quiròfan central o bé del departament de compres, demanant l’implant i les
mides que es creguin necessàries per la intervenció. A tal efecte l’adjudicatari haurà
d’informar abans de la formalització del contracte de la posada a disposició del
Consorci Sanitari Integral d’una adreça de correu electrònic per tal de realitzar les
comandes.
Un cop s’hagi fet la intervenció, es facturaran les unitats que s’han posat al pacient, i
s’enviarà a l’adjudicatari la petició de factura, per tal de que l’adjudicatari pugui emetre
la corresponent factura.
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La resta del material no implantat, l’adjudicatari l’haurà de passar a recollir per
quiròfan.
Lliurament i condicions dels materials
El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Els proveïdors han d’embalar convenientment els seus productes per tal que aquests
arribin en les millors condicions.
Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels
proveïdors.
Els béns objecte d’aquest contracte s’hauran de lliurar en el lloc que s’indiqui a la
sol·licitud.
Els centres logístics de lliurament, excepte que a la sol·licitud s’ indiqui un altre adreça
son:
Hospital General de l’Hospitalet
Quiròfan central
Av. Ramon Solanich, s/n
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Quiròfan central
Sant Martí de l’Erm, 3
08970 Sant Joan Despí
Cada lliurament del material anirà acompanyat del corresponent albarà original i còpia.
Encara que siguin lliuraments parcials d’una comanda. L’original serà pel centre
logístic destinatari . Al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell “CONFORME
SALVO EXAMEN”.
Per als productes estèrils, en tots els productes haurà d’aparèixer a l’envàs la data de
caducitat, número de lot, procediment d’esterilització, referència, simbologia adequada,
quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas
s’haurà d’indicar aquesta característica.
Terminis de lliurament
El termini màxim de lliurament haurà de ser 24 hores després de rebre la sol·licitud.

Previsions de consums
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D’acord amb la naturalesa d’aquesta contractació, les necessitats que s’especifiquen
són estimatives i no vinculants. Aquesta estimació està realitzada sobre un únic
exercici natural. Les quantitats indicades estaran subjectes a variacions segons les
necessitats dels Centres del Consorci Sanitari Integral, en funció de la contractació
anual de serveis assistencials del Servei Català de la Salut. Per tant, les quantitats
indicades podran variar en funció d’aquesta contractació de serveis, sense que afecti a
les condicions econòmiques del contracte ni es puguin reclamar indemnitzacions per
part de l’adjudicatari.
La determinació de les quantitats a subministrar per l’adjudicatari es fixaran a traves
dels contractes derivats d’aquest acord marc.

Garantia de subministrament
La empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin
una adequada continuïtat de l’abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.
En el cas d’impossibilitat de subministrament:
a) Haurà de comunicar-ho al departament de logística.
b) Haurà de facilitar una alternativa pròpia amb l’antelació suficient per tal de
comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres
destinataris.
c) En el supòsit que l’alternativa presentada no sigui equivalent al producte
adjudicat inicialment, es prendran les mesures oportunes per tal de garantir
el proveïment als centres destinataris.
La empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la
vigència del contracte d’acord amb les quantitats que s’estableixen en funció del
consum dels centres.
Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s’indiquen el
present plec.

Mostres
No és necessari aportar mostres del material ofert.
En cas que en el procés d’avaluació el comitè tècnic necessiti l’anàlisi del producte
ofert, el licitador estarà obligat a la seva presentació, tant en temps com en la forma
indicada.

Compliment de la normativa vigent
El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a
aquest material.
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En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del
contracte, l’empresa adjudicatària restarà obligada a l’adequació dels béns adjudicats
a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.
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Consorci Sanitari Integral

LOT 1 IMPLANTS MAMARIS RODONS
Descripció tècnica

Mides

IMPLANT MAMARI RODÓ

Diferents volums, mides i projeccions

Requisits
Implant de silicona
Omplert de gel cohesiu
Coberta texturitzada

LOT 2 IMPLANTS MAMARIS ANATÒMICS RODONS
Descripció tècnica
IMPLANT MAMARI ANATÒMIC RODÓ

Requisits
Diferents volums, mides i projeccions

Implant de silicona
Anatòmic
Omplert de gel cohesiu
Coberta texturitzada

LOT 3 IMPLANTS MAMARIS ANATÒMICS OVALATS
Descripció tècnica

Mides

IMPLANT MAMARI ANATÒMIC OVALAT

Diferents volums, mides i projeccions

Requisits
Implant de silicona
Anatòmic
Omplert de gel cohesiu
Coberta texturitzada

