PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
TÈCNICA D’IMMUNOHISTOQUÍMICA, AMB CESSIÓ D’EQUIP, PER A
L’IDIBAPS
EXP. I19.0044CH
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1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE
Subministrament de reactius per a la realització d’Immunohistoquímica amb traçabilitat global del
laboratori per al Banc de Tumors i el Banc de teixits Neurològics, del Biobanc HCB-IDIBAPS
(IDIBAPS).
Les quantitats previstes són merament estimatives del consum de l’IDIBAPS en el període que es
contracta, podent ser objecte de modificació a l’alça o baixa, en funció de les necessitats de
l’IDIBAPS.

LOT

OBJECTE

UNITAT DE MESURA

1

Reactius per a la realització de la tècnica
Immunohistoquímica

Determinació immunohistoquímica

Quantitat
estimada
7.000

El subministrament d’aquests reactius implica la cessió durant tota la durada del contracte dels equips
necessaris per a la realització d’aquestes tècniques al Banc de Tumors, ubicat al Centre Esther
Koplowitz, carrer Rosselló, 149-153 de Barcelona, i al Banc de Teixits Neurològics, ubicat a la planta
soterrani de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Campus Casanova, carrer
Casanova 143 de Barcelona. Un cop finalitzat el contracte, els equips (mínim 2) cedits es retornaran
als adjudicataris. L’IDIBAPS no abonarà cap import en concepte d’us o manteniment dels equips
cedits.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS ESSENCIALS, SENSE ELS QUALS EL LICITADOR NO PODRÀ
PRESENTAR OFERTA:
1. El proveïdor haurà de proporcionar un mínim de 2 plataformes automatitzades amb capacitat
de pretractament i immunotinció que hauran d’incloure un sistema d’alimentació
ininterrompuda, que permetin la màxima estandardització, control, qualitat i reproductibilitat de
resultats.
2. L’equipament ofert haurà de ser de sobretaula i tenir unes mides màximes de 1.5m (W) x
0.8m (D) x 0.8m (H) i un pes màxim de 120Kg, perquè hi càpiga en les ubicacions previstes.
3. Les plataformes han de tenir una capacitat mínima de 60 determinacions/jornada laboral de
vuit (8) hores, incloent la realització simultània de protocols amb diferents anticossos i de
diversa durada.
4. Els equips hauran de permetre la realització simultània de protocols amb diferents anticossos
primaris, així com l’ús d’anticossos primaris d’altres proveïdors i l’ús d’anticossos secundaris
no marcats, propis i d’altres proveïdors.
5. Els equips han de permetre el revelat amb anticossos secundaris contra, almenys, anticossos
primaris de conill i ratolí.
6. Els anticossos secundaris hauran de formar part d’un sistema propi de detecció
immunoenzimàtic basat en polímers, preferiblement amb peroxidasa i DAB, que permetin una
amplificació del senyal que garanteixi la màxima sensibilitat i definició.
7. El sistema haurà de tenir la capacitat de generar i realitzar un seguiment complert de cada
cas, registrant informàticament l’estat de la mostra i els seus subproductes en cada pas del
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procés pel laboratori, així com de determinar la ruta seguida, els usuaris implicats i en el
moment en que es realitza cada acció.
8. El sistema haurà de permetre la localització del cas i la informació referent per mitjà de la
lectura del codi 2D o similar que identifica l’element (bloc, portaobjecte, etc).
9. El sistema haurà de permetre definir i aplicar una política de contrasenyes segures. Així,
l’accés al sistema serà únic i segur per a cada usuari. El sistema ha d’estar dimensionat i
accessible a través de la xarxa informàtica de l’IDIBAPS perquè qualsevol usuari del Biobanc
(Banc de Tumors i Banc de Teixits Neurològics) pugui tenir accés i també els usuaris tècnics
de Sistemes d’Informació implicats en el seu manteniment, en total aproximadament 18
usuaris. L’adjudicatari no repercutirà cap càrrec en concepte de llicències necessàries pel
funcionament del sistema.
10. El sistema no requerirà necessàriament per a la seva instal·lació de versions obsoletes de
programari base tal com versions obsoletes de sistema operatiu, base de dades, etc.
11. El licitador inclourà a la seva oferta tot l’equipament necessari per implementar els punts de
control del procés de la mostra a tot el laboratori. Aquesta maquinària ha d’ésser com a mínim
la següent:



2 Ordinadors adequats per al treball al laboratori i amb versió de sistema
operatiu MS Windows 7 Professional o superior
2 Impressores d’etiquetes per als portaobjectes

12. L’oferta ha d’incloure la posada a disposició de les plataformes/equips, els reactius de les
quals seran objecte d’adquisició, incloent instal·lació, calibració, ajustaments, realització de
les proves corresponents per garantir el correcte funcionament, el manteniment integral a tot
risc. I qualsevol tasca de legalització de l’aparell en el seu cas. Les plataformes han de
quedar connectades i en perfecte funcionament; i amb el software que correspongui
funcionant.
13. L’adjudicatari farà les actualitzacions del sistema que corresponguin en cada cas, dintre de
les condicions del contracte.
14. L’oferta inclou la formació dels professionals per traspassar el coneixement necessari per
obtenir el màxim rendiment dels equips/plataformes.
15. L’adjudicatari es farà càrrec de la desinstal·lació i retirada dels equips/plataformes a
l’acabament o resolució del contracte, prèvia autorització expressa d’IDIBAPS, sense cost per
l’IDIBAPS.
16. És essencial que l’oferta presentada obtingui un mínim de 40 punts en els criteris definits com
a tècnics a l’Annex 3 PCAP.
17. És essencial que les propostes superin un mínim de validació dels equips oferts durant la fase
de valoració d’ofertes per a comprovar la seva adequació a les característiques bioquímiques
dels teixits neurològics, segons el procediment i condicions establertes a l’Annex 4 d’aquest
PPT. Aquells equips que no superin dita validació, comportaran l’exclusió de la proposta del
licitador afectat amb independència del compliment de la resta de condicions i requisits.

2.1. REACTIUS I MATERIALS ACCESSORIS:
2.1.1. Requeriments tècnics:


S’hauran d’aportar, sense càrrec, tots els materials comuns per a les diferents determinacions
analítiques (Solucions, cubetes, etc.), i els elements accessoris necessaris, com calibradors o
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controls, en general tot tipus de consumibles que necessiti l'analitzador, no inclosos en el
llistat de reactius, que es subministraran sense càrrec.


Documentació tècnica: De cada Reactiu es lliurarà un Procediment Normalitzat de Treball
(PNT), en català o castellà i suport electrònic, on s'indicarà la següent informació:









Descripció de la tècnica, principi de l'anàlisi i explicació del test.
Referència
Nº de determinacions per kit i per petaca, si s’escau.
Temperatura d'emmagatzematge.
Estabilitat del reactiu fora, i un cop introduït en l'Equip.
Residus. Tractament dels mateixos.
Així com, si necessita algun tractament especial per material perillós.
Fitxa de dades de seguretat.



Presentació: Les presentacions de reactius han de ser adequades a l'activitat existent. Es
podrà modificar aquesta presentació, sense canvis en el preu per determinació, si es produeix
un canvi en aquesta activitat, i/o hi ha alguna presentació que s'ajusti millor a la activitat.



Lots de Reactius: Per tal de millorar al màxim els rendiments, s'ha de garantir la continuïtat
en el temps dels Lots en Reactius, Calibradors i Controls.



Caducitat: Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil
del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil dels quals sigui inferior
als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.



Terminis de Lliurament: El temps de lliurament per a comandes, serà com a màxim de 5
dies laborables per a comandes ordinàries i de 48 hores per a comandes urgents.

2.1.2. Condicions Generals de subministrament:
- L'adjudicatari serà el responsable que tot el material arribi a l’IDIBAPS en les condicions adequades.
- En el cas que es necessitin condicions especials de temperatura, l'adjudicatari ha de garantir que es
realitzin els controls necessaris per assegurar que no s'ha trencat la cadena de fred. En el cas que
això passi, el contractista substituirà sense càrrec el material subministrat. Així mateix, es retornaran
tots els articles que presentin algun deteriorament, o presentin problemes en el moment de l'ús.
- Si durant l’ús dels reactius, en particular amb els anticossos primaris, s’observa un funcionament no
adequat que altera o impossibilita l’obtenció de resultats fiables i adequats, l’adjudicatari es
compromet a substituir aquests reactius per uns altres sense cost.
- Els reactius o el material gastat per avaria i / o mal funcionament dels equips serà reposat per
l'adjudicatari, sense càrrec.
- Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi de referència, de tipus de presentació dels
productes, de tècniques o altres modificacions, l'empresa adjudicatària s'obliga a informar amb
antelació de qualsevol d'aquestes modificacions a l’IDIBAPS i al Servei de Compres per donar-la
d'alta en el sistema informàtic, al mateix preu per determinació, i en cas necessari s’obligarà a
subministrar els reactius per a la realització dels estudis i correlacions oportunes.

2.2. EQUIPS:
2.2.1. Requeriments tècnics i condicions generals de subministrament:
El subministrament d'aquests reactius comporta l'aportació en cessió d’equips/plataformes per a la
realització d’aquesta tècnica, d'acord amb els requeriments tècnics explicitats en aquest PPT.
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El proveïdor haurà d'obtenir les llicències, visats, certificats, permisos oficials, homologacions o
qualsevol requisit i/o document necessari o convenient per a l'ús, consum o funcionament dels
productes subministrats.
L’IDIBAPS es compromet a no cedir a tercers els equips subministrats per realitzar les tècniques
objecte del contracte.
L'equipament haurà d’estar adaptat a les necessitats del Laboratori i segons l‘especificat en aquests
plecs, i serà d’última generació tecnològica del mercat en el seu tipus.
Atesa la gran complexitat, la ràpida evolució tecnològica, l'abast i la durada de la contractació, els
proveïdors queden implicats tècnica i econòmicament en la seva execució, i per tant han d'assegurar
el funcionament òptim del sistema tant des del punt de vista tècnic com econòmic.
Si l’adjudicatari aporta al seu càrrec equipament informàtic que pot ser estàndard, les
característiques, marca i model serà necessàriament la determinada per l’IDIBAPS a fi
d’homogeneïtzar el parc d’aquest tipus d’equipaments.
L'adjudicatari ha d'incorporar al seu càrrec les modificacions, millores i actualitzacions tècniques que
es puguin desenvolupar durant la vigència del contracte i que siguin d'interès pel Laboratori IDIBAPS.
L'adjudicatari presentarà un calendari detallat de les fases i temps d'instal·lació dels equips. En tot cas
el temps màxim per finalitzar la instal·lació i posada en marxa dels equips serà de 30 dies. Ha de
reflectir dates d'instal·lació dels equips i de posada en marxa.
Les tasques de transport, instal·lació i posada en funcionament dels equips, aniran a càrrec de
l'adjudicatari. Els equips i sistemes s'entendran lliurats un cop instal·lats i rebuts de conformitat, en
condicions de correcte funcionament, un cop finalitzades les tasques d'adequació d'espais.
Els Manuals d'Instruccions amb Procediments Normalitzats de Treball (PNT) i Manuals dels equips,
seran en català i/o castellà i en format electrònic. Han de detallar: marca, model, velocitat, volum de
mostra, principis de mesura, magatzem de dades, control de qualitat, connexions, codis de barres,
dimensions, pes, potència requerida, la programació del manteniment preventiu i el manual de
procediment cas d'avaries.
Al tractar-se d’un contracte amb cessió de l'equipament, el manteniment dels equips està inclòs en el
subministrament i no comportarà cap despesa per a l’IDIBAPS. Inclou els costos de mà d'obra i tots
els materials, la substitució de peces de recanvi i altres elements necessaris per garantir el correcte
funcionament de l’equipament cedit.
El manteniment dels analitzadors, tant normatiu, preventiu i correctiu de tots els instruments instal·lats
amb motiu d'aquest concurs, i els recanvis necessaris per a això, seran per compte de l'adjudicatari:
Manteniment Preventiu: Consta d'una sèrie d'accions planificades i sistemàtiques destinades
a conservar i garantir el bon funcionament de l’equipament. S'haurà de presentar un calendari
d'actuació dels manteniments preventius que es van a realitzar i es garantirà el seguiment
sota estrictes normes de qualitat. Aquest calendari haurà de comptar amb I’ aprovació del
Laboratori.
Manteniment Normatiu: Es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari
planificat, segons indiquin els diferents organismes oficials i el propi Laboratori. En el
manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent. Les
revisions normatives periòdiques aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, de la mateixa
manera que la contractació, quan sigui necessari, d’una empresa d'inspecció i control per
realitzar la inspecció d'acord amb la normativa vigent.
Manteniment Correctiu: Es garantirà un servei d’atenció per avaries o dubtes tècnics, almenys
durant la jornada laboral. Sempre que sigui necessari per avaria o mal funcionament dels
equips, garantint la realització de les reparacions normals en un màxim de 48 hores. Si la
reparació és extraordinària i no es pot resoldre en 48 hores, es subministrarà un equip de
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substitució en un termini màxim d’una setmana. Les intervencions es duran a terme de
manera que produeixi la mínima interferència al desenvolupament de les tasques pròpies de
L’IDIBAPS, i sempre amb el coneixement del responsable d'aquest. Aquelles operacions que
representin molèsties per al personal del Centre o bé per al públic hauran de programar
d'acord amb el responsable del contracte. Un cop finalitzada la intervenció, el tècnic romandrà
a les instal·lacions fins que hi hagi plena constància del bon funcionament dels equips. Un
cop realitzat el manteniment, el sistema ha de quedar en posició de verificat.
Totes les accions tant de Manteniment Preventiu, com Correctiu, es registraran per escrit i en suport
electrònic, enviant còpia de la intervenció al responsable del contracte. Quedarà constància del
tècnic, quin tipus de Manteniment es tracta, descripció de la acció o problema, solució i temps de
resposta En el cas que una avaria passi amb una freqüència superior a l’establert, i les solucions
aportades per l'adjudicatari no siguin les adequades, s'obrirà una NO conformitat. Això implicarà la
retirada i substitució de l'equip afectat per un altre que doni una solució òptima als requeriments del
Laboratori.
Les reparacions i/o manteniments dels equips es realitzaran de manera que es garanteixi la
realització de la tècnica i els Temps de Resposta, i preferiblement en el lloc d'ubicació del mateix.
El cost en material, incloent reactius, derivat de la no realització del Manteniment Preventiu, o motivat
per un mal funcionament dels equips, correrà per compte de l’adjudicatari.
3. FORMACIÓ
L'empresa adjudicatària es compromet a donar formació inicial i avançada sobre el maneig i
manteniment de les plataformes. A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar un
cronograma amb el pla de formació que haurà de constar com a mínim de:






Els continguts, l'objecte i els objectius de la formació
La durada prevista
El lloc de realització (intern i/o extern)
La identificació dels formadors
La referència de grup de professionals a qui va dirigit

El responsable del contracte avaluarà les necessitats dels diferents professionals i acordarà amb els
adjudicataris el pla definitiu de formació del servei, les dates, horaris i lloc de realització i el
desplegament del pla de formació.
La proposta de formació ha d'incloure la formació bàsica i la formació tècnica que comprèn la
metodològica, la d'organització dels sistemes, els conceptes, atributs, relacions i fluxos dels
processos, adreçada a tot el personal i especialment al personal amb ús potencial de la tecnologia
implantada.
La formació pràctica anirà adreçada bàsicament al personal que farà ús habitual de l’equipament amb
l'objectiu d'assolir la destresa tècnica. Serà necessària més una actualització permanent. A aquest
efecte, l'adjudicatari es compromet a aportar un professional qualificat i de presència a temps complet
al Laboratori, fins aconseguir el ple rendiment del sistema i poder elaborar els requisits evolutius i de
millora tecnològica.
Anualment, la Gestió de Plataformes d’IDIBAPS juntament amb els adjudicataris planificaran les
necessitats formatives anuals del personal de Laboratori, i s’inclourà sempre la formació de personal
de nova incorporació.
4. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ:
Amb l'objectiu de realitzar un seguiment de l’eficiència del contracte conjuntament entre l'empresa
adjudicatària i l’IDIBAPS, de manera anual, analitzarà la correlació entre els reactius subministrats i
l'activitat realitzada. Per a això, la Coordinació del Biobanc designarà una Unitat Tècnica de Control
constituïda per personal responsable del Laboratori i de l’empresa, que analitzaran la informació.
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Es pagarà per determinació satisfactòria o aquella determinació no satisfactòria que es tingui
constància que hagi estat causada per l’ús d’un anticòs primari extern i no pel defecte del material
inclòs en aquest concurs.
Per tal d'analitzar la producció de cadascun dels components objecte del concurs, serà necessari que
es disposi anualment d’informació de l’activitat per a la seva explotació.

5. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT
5.1. El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat en el Biobanc d’IDIBAPS (seu CEKBanc de Tumors o seu UB-Casanova-Banc de Teixits Neurològics), o lloc que s’estipuli a la comanda
(dintre de l’entorn de l’Hospital Clínic de Barcelona). Les comandes ordinàries es serviran en un
termini màxim de 5 dies laborables i les urgents en 48 hores o en el seu cas en els compromesos per
l’adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
En relació a l’equipament en cessió, haurà de quedar instal·lat i en correcte funcionament en el
termini de 2 setmanes des de que es tramiti la comanda per part d’IDIBAPS un cop formalitzat el
contracte.
5.2. El lliurament de qualsevol tipus de material o servei, a excepció dels dipòsits autoritzats al
proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s’acceptaran lliuraments si no existeix la
comanda corresponent, ni s’acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
5.3. La comanda mínima serà de UNA unitat de l‘embalatge mínim adjudicat.
5.4. El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s’indiqui a la comanda.
El lloc i horari es reflecteix a l’apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la comanda i,
excepte indicació contrària i expressa a la comanda, serà:
Banc de Teixits Neurològics-IDIBAPS
Soterrani/planta 0 sud Facultat de Medicina – Universitat de Barcelona
Carrer Casanova 143
08036 - Barcelona
Horari de recepció de materials: De 9 h a 16 h. de dilluns a divendres no festius.
ó
Banc de Tumors-IDIBAPS
Centre Esther Koplowitz
c/ Villarroel, 191 baixos
08036 - Barcelona
Horari de recepció de materials: De 9 h a 13 h. de dilluns a divendres no festius.
5.5. Per canvis organitzatius i/o logístics, l’IDIBAPS, durant el contracte i pròrrogues, podrà canviar la
ubicació dels magatzems i horaris d’entrega del material acceptant explícitament el licitador que
aquests canvis no suposaran en cap cas una modificació del preu d’adjudicació.
5.6. No s’acceptaran lliuraments fora de l’horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix
setmanal de lliurament assignat hauran de respectar la planificació. En cas d’incompliment de
lliurament previsible o ja incorregut, subministraran el més ràpidament possible coordinant el
lliurament de manera explicita amb el responsable de Magatzem per a que autoritzi el seu lliurament
fora del dia planificat.
5.7. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme a Llei i
a l’estipulat en les bases de la licitació.

6. CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS MATERIALS
Cada comanda cursada s’haurà de subministrar complint els següents requeriments:
6.1. Condicions dels paquets lliurats:
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-

-

-

L’/els albarà/ns haurà/n d’anar a L’EXTERIOR DELS PAQUETS.
Cada comanda haurà d’anar en un paquet.
Els paquets hauran d’estar identificats individualment amb el NÚMERO D’ALBARÀ,
NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.
Les etiquetes adhesives, si les hagués, dels operadors logístics no hauran d’anular les
identificacions del proveïdor.
Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons
estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la
mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). NOMÉS S’ACCEPTARAN PALETS
D’ESTÀNDARD EUROPEU.
La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà SEMPRE a
càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics
com humans i es col·locarà dintre el recinte del Magatzem en el lloc que determini el
personal de la recepció de l’IDIBAPS.
Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats ofertes el
sistema d’identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com
a la unitat mínima d’envasat/distribució.

6.2 Condicions de la documentació de lliurament:
-

El lliurament del material haurà d’anar acompanyat de l’albarà original i còpia. L’original
es quedarà en poder del magatzem, al proveïdor se li retornarà una còpia segellada amb
la “CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN”.

-

A l’albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades: número de
comanda, número d’albarà i número d’expedient; no acceptant aquells albarans o factures
que no s’ajustin a l’especificat.

-

Les devolucions es notificaran per correu electrònic especificat per l’adjudicatari en la
licitació i els materials hauran de ser retirats del nostre magatzem en un termini màxim de
8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser
carregades contra el saldo de proveïdor amb l’IDIBAPS.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per garantir la qualitat de la prestació, s'estableix un punt de tall mínim de 40 punts dins de l'apartat
tècnic perquè la proposta sigui acceptada. En cas que no s'assoleixi la puntuació mínima establerta
es descartarà l'oferta i no es tindrà en compte en el procediment d’adjudicació.
Els criteris d’adjudicació seran els establerts a l’annex 3 PCAP. En el quadre que conté l’Annex 3
PCAP es detalla en quin sobre s’ha d’incloure la documentació que conté la informació relativa a cada
criteri.
No es podrà incloure informació sobre criteris d’adjudicació automàtics en el Sobre 2. L’incompliment
d’aquesta indicació comportarà l’exclusió automàtica de l’oferta afectada del procediment
d’adjudicació.
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ANNEX 1 PPT
EXP. I19.0044CH

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DELS REQUISITS TÈCNICS
ESSENCIALS

El/la Sr./Sra.
amb CIF núm.

, amb NIF núm.
, amb residencia a

, com a representant legal de l’empresa
, carrer
, núm.
,

,

DECLARA,
Que coneix i compleix estrictament les condicions i requisits essencials que s’exigeixen als
plecs de Prescripcions Tècniques (PPT), per a poder participar en el procediment
d’adjudicació del contracte de “SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER A LA
REALITZACIÓ DE LA TÈCNICA D’IMMUNOHISTOQUÍMICA, amb cessió d’equips, per a
l’IDIBAPS”, i que es compromet a executar-lo amb estricte subjecció als requisits i
condicions estipulades en el plecs i en l’oferta presentada.
I per a que així consti, signa aquesta declaració responsable, a
de 2019 .

, el

de

Identificación y firma del representante legal
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ANNEX 2 PPT
EXP. I19.0044CH
DESCRIPCIÓ DELS ANTICOSSOS DE CARACTERITZACIÓ PRIMÀRIA

Per a la realització de la prova obligatòria de validació tècnica, el Banc de Teixits Neurològics del
Biobanc posarà a disposició del proveïdor les següents mostres d’anticossos primaris, així com
seccions histològiques per a la realització d’aquestes proves:

Producto
Alpha B Crystallin clon G2JF, NCLABCrys-512
Alpha-Internexin clon 2E3, 323600
Alpha-Synuclein mab 5G4, 8470102004001
Anti Phosphorylated α-Synuclein clon
pSyn#64, 015-25191
Beta-Amyloid clon 6F/3D, M 0872

Fabricante

Ubicación

Parámetros de uso
originales

Especificaciones

Leica

Congelador -20ºC

Citrato 1/100

Monoclonal

Novex/Invitrogen

Congelador -20ºC

Monoclonal

Roboscreen

Congelador -20ºC

Citrato 1/800
Ácido Fórmico +
Citrato 1/1000

Wako

Congelador -20ºC

Ácido Fórmico 1/2000
Ácido Fórmico +
EDTA 1/400

Monoclonal

Citrato 1/2000
EDTA 1/1000
overnight
Citrato 1/100

Polyclonal

Monoclonal

Agilent Dako

Nevera 2-8ºC

Novus Biologicals

Congelador -20ºC

Sigma
Millipore

Congelador -20ºC
Congelador -20ºC

p62 clon 3/P62 LCK LIGAND, 610832

BD Bioscience

Congelador -20ºC

Phospho TDP-43 (pS409/410)

Cosmo Bio Co

C9RANT, NBP2-25018
FUS, HPA008784
Orexin-B, AB3100

Monoclonal

Monoclonal

Polyclonal
Polyclonal

Polyglutamine clon 5TF1-1C2, MAB1574

Millipore

Congelador -20ºC

Prion Protein clon 12F10, A03221

SPI bio

Congelador -20ºC

Citrato 1/500
Low pH 30 minutos
1/5000
Ácido Fórmico +
Citrato 1/5000
Autoclave + Ácido
Fórmico 1/1000

Novus Biologicals

Nevera 2-8ºC

Citrato 1/250

Polyclonal

Abnova

Congelador -20ºC

Citrato 1/500

Monoclonal

Thermo Scientific

Congelador -20ºC

Monoclonal

Tau RD3 clon 8E6/C11, 05-803

Millipore

Congelador -20ºC

Citrato 1/2000
Ácido Fórmico +
Citrato 1/1000

Tau, Phospho-Ser 262, 577814

Calbiochem

Congelador -80ºC

Citrato 1/500

Polyclonal

Tau, Phospho-Ser 396, 577815

Calbiochem

Congelador -80ºC

Citrato 1/1000

Polyclonal

Tau, Phospho-Ser 422, 577817

Calbiochem

Congelador -80ºC

Citrato 1/1000

Polyclonal

Tau, Phospho-Thr 181, 577804

Calbiochem

Congelador -80ºC

Polyclonal

Tau-RD4 clon 1E1/A6, 05-804

Millipore

Congelador -20ºC

Citrato 1/1000
Ácido Fórmico +
Citrato 1/50

Abcam

Congelador -20ºC

Citrato 1/250

Cell Signaling

Congelador -20ºC

Citrato 1/7000

TAFFII68 (TAF15), A300-308A Bethyl
TARDBP, H00023435-M01
Tau clon AT8, MN1020

Transportin1, ab10303
Ubiquitin clonP4D1, #3936
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ANNEX 3 PPT
EXP. I19.0044CH
DESCRIPCIÓ DELS ANTICOSSOS ADICIONALS SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓ

El proveïdor pot presentar clons alternatius als enumerats
Fabricante

Ubicación

Parámetros de uso
originales

Especificaciones

Agilent Dako
Clon no
especificado

Nevera 2-8ºC

Citrato 1/800

Monoclonal

Leica

Congelador -80ºC

EDTA 1/25

Monoclonal

CD68 clon KP1, M 0814

Agilent Dako

Nevera 2-8ºC

Citrato 1/1000

Monoclonal

Glial Fibrillary Acidic Protein, Z 0334

Agilent Dako

Nevera 2-8ºC

Citrato 1/2000

Polyclonal

HLA-DP clon CR3/43, M0775

Agilent Dako

Nevera 2-8ºC

Monoclonal

Myelin basic protein, (MBP), A0623
Neurofilament 200kD clon RT97, NCLNF200

Agilent Dako

Nevera 2-8ºC

Citrato 1/400
Ácido Fórmico +
EDTA 1/3500

Leica

Congelador -20ºC

Citrato 1/400

Monoclonal

Synaptophysin clon SY38, M 0776

Agilent Dako

Nevera 2-8ºC

EDTA 1/100

Monoclonal

Sigma

Congelador -20ºC

Citrato 1/3000

Monoclonal

Producto
CD20cy clon L26, M 0755
CD3
CD5 clon 4C7, NCL-CD5-4C7

Tyrosine Hydroxilase clon TH-16, T2928
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ANNEX 4 PPT
I19.0044CH
DESCRIPCIÓ DE LA FASE DE VALORACIÓ DE LA PROPOSTA

Per tal d'assegurar i mantenir els estàndards actuals de sensibilitat i especificitat del Banc de Teixits
Neurològics del Biobanc IDIBAPS, tant dels anticossos de caracterització primària (Annex 2), com del
anticossos addicionals (Annex 3) serà necessari superar una validació tècnica en la fase de valoració
de les ofertes sotmeses a judici de valor.
Els empresaris interessats en presentar proposta hauran de superar una fase de validació.
Per això, s’haurà de passar una prova de determinació del panell d'anticossos dels Annexos 2 i 3, que
funcionarà de la següent manera:
1. Durant la fase de publicació de l’anunci de licitació, i abans del dia 20/11/2019 a les 14:00
hores, els empresaris interessats hauran de sol·licitar amb el model contingut a l’Annex 7
PCAP, mitjançant correu electrònic fconcurs@clinic.cat i ialdecoa@clinic.cat, participar en la
fase de validació i hauran de demanar la relació d’anticossos de l’Annex 3 que sol·liciten.
2. Un cop el BTN d’IDIBAPS disposa de les mostres dels anticossos primaris de l’Annex 2 i els
anticossos que el proveïdor sol·liciti de l’Annex 3 (sempre que no vulgui presentar un clon
alternatiu propi) avisarà al licitador per que les passi a recollir (en un termini aproximat de 3
dies). El BTN també cedirà 4 seccions histològiques en blanc de controls positius per cada
anticòs a validar (principalment mostres fixades en formaldehid i incloses en parafina, així
com mostres congelades o criopreservades en cas de ser necessari depenent de l'anticòs).
3. Des de que reben les mostres d’IDIBAPS, els licitadors disposaran d’un màxim de 45 dies per
fer el tractament de les mostres i enviar els portaobjectes tenyits al BTN i donar els resultats a
l’IDIBAPS. La data màxima rebre els resultats i portaobjectes no pot superar en cap cas la de
la 2. L’adreça d’enviament és:
Banc de Teixits Neurològics-IDIBAPS
Soterrani/planta 0 sud Facultat de Medicina – Universitat de Barcelona
Carrer Casanova 143
08036 - Barcelona
Per tal que els licitadors lliurin les mostres caldrà coordinar-se amb el Dr. Iban Aldecoa del
Banc de Teixits Neurològics (ialdecoa@clinic.cat i fconcurs@clinic.cat), informant de l’entrega
almenys amb tres (3) dies d´antelació via correu electrònic. L‘entrega es realitzarà al Banc de
Teixits Neurològics del Biobanc (seu UB-Casanova).
El proveïdor haurà d’adjuntar els detalls tècnics del protocol que ha fet servir per cada mostra
(protocol de desenmascarament, dilució de l’anticòs primari, temps d’incubació del primari,
etc).
La manca de presentació dels portaobjectes i dels detalls del protocol comportarà l’exclusió
automàtica del procediment de licitació de l’empresari afectat.
4. L’IDIBAPS trigarà un màxim de 21 naturals en fer la valoració. Els resultats de la valoració es
publicaran al perfil del contractant abans de l’obertura del Sobre 3.
Per a la valoració, s’analitzaran dues àrees de la mostra d’estudi per cada anticòs. Es
compararà el percentatge de positivitat obtingut en la prova enviada amb els resultats de
referència del BTN. Es prendrà com a resultat la mitja del percentatge de positivat de les dues
àrees valorades. Es prendran imatges d’aquestes àrees per a la resolució de dubtes o
consultes.
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Cada prova es considerarà com a apta si compleix uns criteris mínims de sensibilitat i
especificitat, que concordin amb les mostres de referència. Els criteris mínims que s’hauran
de complir per a superar aquesta validació, són els següents per a cada una de les proves:
a)

b)
c)

d)

Positivitat en més de 30 de les 33 mostres positives, amb marcatge almenys feble en
almenys el 50% de les lesions descrites en la tinció de control en les condicions
originals.
Negativitat en el 100% de les àrees considerades negatives, amb una tinció de fons
absent, de baixa intensitat o fons comparable amb la tinció original.
La concentració de treball dels anticossos primaris no haurà de variar en més del
100% respecte a les dilucions de treball especificades a l’Annex 2 i a l’Annex 3.
Queden exclosos d’aquest criteri els anticossos de l’Annex 3 en els que l’empresa
aporti clons alternatius als especificats en el llistat.
Durant el període de realització de les tincions estaran disponibles per consulta al
BTN els controls immunohistoquimics amb els que es farà la comparativa, els quals
podran consultar-se prèvia cita amb el Dr. Iban Aldecoa, amb una anel·lació de 3 dies
i durant el termini de validació dels 45 dies (contacte: ialdecoa@clinic.cat).

La no presentació d’almenys 32 de les 33 mostres a avaluar en temps i forma, o la manca de
la documentació associada necessària d’almenys 32 de les 33 mostres, suposarà la
consideració de “no apte” en la validació tècnica sotmesa a criteris de judici de valor.
L'avaluació de les proves la faran els membres del BTN, incloent als consultors: Iban Aldecoa, Ellen
Gelpí i Laura Molina.
Els possibles canvis en les dates s’aniran informant en el Perfil del contractant en el supòsit que els
terminis puguin variar.
Els proveïdors que no superin aquesta validació tècnica quedaran exclosos automàticament del
procediment d’adjudicació.

I19_0044CH_PPT_SU kits immunohistoquimica i cessió equips

13/13

