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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE PRÒTESIS DE GENOLL, COLZE I CIMENTS, TRAMITAT PEL
CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI
CALCUL DE NECESSITATS
Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i
han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2018 de cada
centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l’alça o a la baixa en funció de les necessitats reals
de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.
Els contractes que derivin de l’expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En
cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap
indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA
En cas de NO indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s’entendrà
que no s’està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D’ESTOC
En cas que, per part de l’empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar
econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d’aquell producte. En el cas
que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de fer
les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

RETORN DE PRODUCTES
El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i caducats i els substituirà per
altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.
El material desembalats però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no
seran facturats.

MATERIAL EN DIPÒSIT
El material de la present licitació estarà en règim de dipòsit, si així ho sol·licita el centre peticionari,
fins la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquen e contrari i es sol·liciti
per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit, a l’inici de la vigència del
contracte, l’adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament del
dipòsit estarà d’acord amb el volum d’activitat assistencial. Aquest material haurà d’estar sempre
actualitzat pel que fa a la seva caducitat.
A l’inici de la vigència del contracte l’adjudicatari aportarà els material necessaris, de manera que el
dimensionament dels dipòsits estarà d’acord amb el volum d’activitat de cada centre.
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A la finalització del contracte, l’adjudicatari retirarà els material en dipòsit no consumits.
El proveïdor assegurarà la reposició del material en un temps inferior a les 24 hs. Tot el material
subministrat haurà de dur el seu corresponent albarà. A la finalització del contracte, l’adjudicatari
retirarà els material en dipòsit no consumits.
L’instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis serà subministrat i mantingut
per l’adjudicatari sense càrrec pels centres peticionaris. L’adjudicatari garantirà l’existència suficient
en funció de la seva activitat assistencial.
En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d’assegurar el compliment de la norma (RD
634/1993 i RD 414/1996), l’adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta (i idèntica)
identificació de cadascun dels productes als envasos i a l’albarà, i portaran la corresponent targeta
d’implantació del producte a l’envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s’identificarà
almenys el número de lot i la caducitat.
PALES
Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l’obligació de subministrar les comandes dels
centres destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de els
seves especificitats.
En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s’utilitzi ha de tenir unes dimensions de
800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.
Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Asociació Europea de Palés) i
hauran de portar gravats els logotips corresponents.

FORMACIÓ
Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se’n derivin,
hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap
càrrec addicional.

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTARIES
Si durant a vigència del contracte, s’innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les
fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que
comportin un interès d’ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel
responsable del contracte derivat.
L’adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l’assessorament tècnic i assistencial per
la utilització dels productes subministrats.

MANUAL D’USUARI
El proveïdor haurà de lliurar un manual d’usuari o protocol d’utilització del material en alguna de les
llengües oficials del territori.
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REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que
consten a les descripcions de cadascun dels productes o amb els requeriments mínims que a
continuació es relacionen:
-

Requeriments mínims comuns per a tots els productes dels lots:

•
•
•
•
•

Certificació de lliure de làtex
Certificat de la marca CE d’aquells articles als quals els resulti exigible, d’acord amb
el Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes
sanitaris.
Compliment del Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els
productes sanitaris.

Compliment del Reial Decret 1616/2009 sobre producte sanitari implantable
actiu.
Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per
la normativa nacional i europea

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C
-

Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
•

Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA
Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent següent:
-

Foto del producte
Descripció bàsica del producte i destinació d’ús
Descripció de la composició del producte
Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
Marca comercial de l’article
Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
Descripció d’embalatge i etiquetat

Les empreses que no presentin la fitxa tècnica amb el contingut mínim que es requereix
quedaran excloses de la licitació.

PRODUCTES ESTERILS
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 tota s’haurà d’indicar aquesta característica.
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NOTA IMPORTANT: L’adjudicació del present contracte derivat de l’acord marc serà per cada
línea de producte especificat en el plec de prescripcions tècniques, els centres usaran el
producte per més d'una finalitat / ús terapèutic, per tant, per cada línea de producte, cada
centre podrà formalitzar més d'un contracte derivat amb més d'una empresa en funció de la
tipologia del pacient.
Cada centre, quan realitzi la contractació del seu contracte derivat especificarà les possibles
finalitats d’ús i les previsions d’unitats per cadascuna d’elles, si s’escau amb un màxim de cinc
empreses.

5

