QUADRE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS CSI2021017

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 1 GASES TNT ESTERILS
Codi material

Descripció material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres
Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (3 punts)
Facilitat de treure de l'embalatge
No resulta fàcil al retirada del materia del seu embalatge (0 punts)
gasa plegada correctament dins l'embolcall ( 2 punts)
Que estigui ben plegat dins l'embocall
gasa no esta ben plegada dins l'embolcall ( 0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
tacte del material
Absencia d'olor desagradable
Capacitat de retenció

GASA TNT ESTÈRIL
20*40 plegat a 10*20
Capacitat d'absorció
+ GASA TNT
45526+45527+
ESTÈRIL 20*20
45528
plegat10*10+GASA
TNT ESTÈRIL 40*40
Data caducitat
plegat a 10*20
Número de lot
Mètode esterilització
dades de talla/mida/gramatge
dades de les capes

la gasa te ún tacte suau (2 punt)
la gasa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable (2 punt)
Despren olor desagradable (0 punts)
la gasa reten molta quantitat de liquid (10 punts)
la gasa reten poca quantitat de liquid (5 punts)
la gasa no reten apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
la gasa absorbeix molta quantitat de liquid (10 punts)
la gasa absorbeix poca quantitat de liquid (5 punts)
la gasa no absorbeix apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (1 punt)
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall (1 punt)
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (1 punt)
No té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (2punt)
No té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (0 punts)
Té visible les capes de les que consta a l'embolcall (10 punt)
No té visible les capes de les que conste a l'embolcall (0 punts)

3
2

2
2
10

10

1
1
1
2
10

Té visible un pictograma que indica que el producte es latex free (5 punts)
Conte pictograma de latex free

No té visible lun pictograma que indica que el producte es latex free (0
punts)
Total Puntuació

5

49

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

QUADRE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS CSI2021017

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 2 GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS RADIOOPAQUES

ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.
Codi material Descripció material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

REFERENCIA

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Facilitat de treure de
l'embalatge
Que estigui ben plegat dins
l'embocall

45529+45508

Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (3 punts)
No resu ta fàcil al retirada del materia del seu embalatge (0 punts)
gasa plegada correctament dins l'embolcall ( 2 punts)
gasa no esta ben plegada dins l'embolcall ( 0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
la gasa te ún tacte suau (2 punt)
tacte del material
la gasa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable (2 punt)
Absencia d'olor desagradable
Despren olor desagradable (0 punts)
el fil d'ahesió de contrast es troba ben adherit a la gasa sense trencar se (5
punts)
Adhesió al fil de contrast
el fil d'ahesió de contrast no es troba ben adherit a la gasa, provocant que
aquest es pugui trencar (0 punts)
la gasa reten molta quantitat de liquid (5 punts)
Capacitat de retenció
la gasa reten poca quantitat de liquid (2 5 punts)
GASA TNT ESTÈRIL 40*40
la gasa no reten apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
plegat a 10*20 + GASA TNT
la gasa absorbeix molta quantitat de liqu d (10 punts)
ESTÈRIL 20*20 plegat a
Capacitat d'absorció
la gasa absorbeix poca quantitat de liquid (5 punts)
10*10
la gasa no absorbeix apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (1 punt)
Data caducitat
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall (1 punt)
Número de lot
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (1 punt)
Mètode esterilització
No té visible el mètode d'ester lització a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolca l (2punt)
dades de talla/mida/gramatge
No té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (0 punts)
Té visible les capes de les que consta a l'embolcall (10 punt)
dades de les capes
No té visible les capes de les que conste a l'embolcall (0 punts)
Conte pictograma de latex
free

No té visible lun pictograma que indica que el producte es latex free (0
punts)

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

2

Observacions
Resulta fàcil al retirada del
material del seu embalatge
Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

Puntuació
3
2

Observacions
Resulta fàcil al retirada del material del
seu embalatge
Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A
1378.05
1292.04

SOTNT024
SOTNT031
Puntuació
3
2

Observacions
Resulta fàcil al retirada del
material del seu embalatge
Gasa plegada correctament dins
l'embolca l

Puntuació
3
2

Observacions
Resulta fàcil al retirada del
material del seu embalatge
Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

Puntuació
3
2

2

La gasa té un tacte asper

0

La gasa té un tacte suau

2

La gasa té un tacte asper

0

La gasa té un tacte suau

2

2

No despren cap olor
desagradable

2

No despren cap olor desagradable

2

No despren cap olor
desagradable

2

No despren cap olor
desagradable

2

5

El f l d'adhesió de contrast es
troba ben adherit a la gasa sense
trencar se

5

El fil d'adhesió de contrast es troba ben
adherit a la gasa sense trencar se

5

El fil d'adhesió de contrast es
troba ben adherit a la gasa
sense trencar se

5

El fil d'adhesió de contrast es
troba ben adherit a la gasa sense
trencar se

5

5

La gasa reten poca quantitat de
líquid

2,5

La gasa reten molta quantitat de líquid

5

La gasa reten poca quantitat de
líquid

2,5

La gasa reten molta quantitat de
líquid

5

10

La gasa absorbeix poca quantitat
de liquid

5

La gasa absorbeix molta quantitat de
liquid

10

La gasa absorbeix poca
quantitat de liquid

5

La gasa absorbeix molta quantitat
de liquid

10

1
1
1
2
10

Té visible la data de caduc tat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall
Té visible el mètode
d'esterilització a l'embolcall
Té visible les dades de mida i
gramatge
Té visible les capes de les que
consta a l'embolcall

1
1
1
2
10

Té visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall
Té visible el mètode d'esterilització a
l'embolcall
Té visible les dades de mida i
gramatge
Té visible les capes de les que consta
a l'embolcall

1
1
1
2
10

Té visible la data de caducitat a
l'embolca l
Té visible el número de lot a
l'embolca l
Té visible el mètode
d'esterilització a l'embolcall
Té visible les dades de mida i
gramatge
Té v sible les capes de les que
consta a l'embolcall

1
1
1
2
10

Té visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall
Té visible el mètode
d'esterilització a l'embolcall
Té visible les dades de mida i
gramatge
Té v sible les capes de les que
consta a l'embolcall

1
1
1
2
10

Té visible un pictograma que indica que el producte es latex free (5 punts)

Total Puntuació

Mireia Labarta
Responsable materials CSI

3

GASPUNT, S.A

DISFASAN, S.L
1378.05
1292.04

00500510200801
00500510100401

5

49

No té pictograma de latex free

0

34,5

Té pictograma de latex free

5

49

Té pictograma de latex free

5

39,5

Té pictograma de latex free

5

49

QUADRE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS CSI2021017

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 3 GASES TNT NO ESTERILS
Codi material Descripció material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres
Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
Facilitat de treure de
l'embalatge
No resulta fàcil al retirada del materia del seu embalatge (0 punts)
Que estigui ben plegat dins
l'embocall

45524

gasa plegada correctament dins l'embolcall ( 5 punts)
gasa no esta ben plegada dins l'embolcall ( 0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
la gasa te ún tacte suau (2 punt)
tacte del material
la gasa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable (2 punt)
Absencia d'olor desagradable
Despren olor desagradable (0 punts)
la gasa reten molta quantitat de liquid (10 punts)
Capacitat de retenció
la gasa reten poca quantitat de liquid (5 punts)
la gasa no reten apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
la gasa absorbeix molta quantitat de liquid (10 punts)
GASA TNT 15*20 PLEGAT A
Capacitat d'absorció
la gasa absorbeix poca quantitat de liquid (5 punts)
7,5*10
la gasa no absorbeix apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (1 punt)
Data caducitat
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall (1 punt)
Número de lot
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (3punt)
dades de talla/mida/gramatge
No té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (0 punts)
Té visible les capes de les que consta a l'embolcall (5 punt)
dades de les capes
No té visible les capes de les que conste a l'embolcall (0 punts)
Conte pictograma de latex
free

5
5

2
2
10

10

1
1
3
5

Té visible un pictograma que indica que el producte es latex free (5 punts)
No té visible lun pictograma que indica que el producte es latex free (0
punts)

nts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Total Puntuació

5

49

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 4 TIRES DE GASA RECTILINEA DE COTO

GASPUNT, S.A

Codi material Descripció material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

REFERENCIA

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
No resulta fàcil al retirada del materia del seu embalatge (0 punts)
gasa plegada correctament dins l'embolcall ( 5 punts)
Que estigui ben plegat dins
l'embocall
gasa no esta ben plegada dins l'embolcall ( 0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
la gasa te ún tacte suau (2 punt)
tacte del material
la gasa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable (5 punt)
Absencia d'olor desagradable
Despren olor desagradable (0 punts)
gasa es resistent i no es trenca facilment (6 punts)
Resistencia de la gasa
gasa no resistent que es trenca amb facilitat ( 0 punts)
la gasa te un acabat polit amb vores (7 punts)
Acabat polit en vores no
traumatiques
la gasa no té un acabat polit amb vores ( 0 punts)
no es desfila en la seva manipulació ( 7 punts)
que no es desfilin
es desfila quan es manipula ( 0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (1 punt)
Data caducitat
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall (1 punt)
Número de lot
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (2 punt)
Mètode esterilització
No té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (3punt)
dades de talla/mida/gramatge
No té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (0 punts)
Té visible un pictograma que indica que el producte es latex free (5 punts)
Conte pictograma de latex
No
té visible lun pictograma que indica que el producte es latex free (0
free
punts)
Facilitat de treure de
l'embalatge

6460

TIRA GASA ESTERIL
2CMX5M.

Total Puntuació

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada
Mireia Labarta
Responsable materials CSI

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

TEGOSA MEDICA, S.L

SOTI0502
Observacions

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

50020
Puntuació

Observacions

1492.00
Puntuació

Observacions

Puntuació

5

Resulta fàcil la retirada del material

5

Té una caixa dins l'embolcall que no fa
fàcil la seva retirada

0

Resulta fàcil la retirada del material

5

5

Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

5

Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

5

Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

5

2

La gasa té un tacte suau

2

La gasa té un tacte asper

0

La gasa té un tacte asper

0

5

No despren cap olor desagradable

5

No despren cap olor desagradable

5

No despren cap olor desagradable

5
0

6

La gasa és molt resistent i no es trenca

6

La gasa és poc resistent i es trenca
amb facilitat

0

La gasa és poc resistent i es trenca amb
facilitat

7

La gasa té un acabat polit amb vores molt
ben definides

7

La gasa té un acabat polit amb vores

7

La gasa té un acabat polit amb vores

7

7

No es desfila en la seva manipulació

7

No es desfila en la seva manipulació

7

No es desfila en la seva manipulació

7

1

Té visible la data de caducitat a l'embolcall

1

Té visible la data de caducitat a
l'embolcall

1

Té visible la data de caducitat a
l'embolcall

1

1

Té visible el número de lot a l'embolcall

1

Té visible el número de lot a l'embolcall

1

Té visible el número de lot a l'embolcall

1

2

Té visible el mètode d'esterilització a
l'embolcall

2

Té visible el mètode d'esterilització a
l'embolcall

2

Té visible el mètode d'esterilització a
l'embolcall

2

3

Té visible les dades de la mida

3

Té visible les dades de la mida

3

Té visible les dades de la mida

3

5

Té visible un pictograma que indica que el
producte és latex free

5

Té visible un pictograma que indica que
el producte és latex free

5

Té visible un pictograma que indica que
el producte és latex free

5

49

49

36

41

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 5 BENES DE GASA AMB VORA

DISFASAN, S.L

Codi material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Descripció material

REFERENCIA

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Facilitat de treure de
l'embalatge
Que estigui ben plegat dins
l'embocall

Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
No resulta fàcil al retirada del materia del seu embalatge (0 punts)
gasa plegada correctament dins l'embolcall ( 5 punts)
gasa no esta ben plegada dins l'embolcall ( 0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
la gasa te ún tacte suau (2 punt)
tacte del material
la gasa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable (2 punt)
Absencia d'olor desagradable
Despren olor desagradable (0 punts)

Resistencia de la gasa

gasa es resistent i no es trenca facilment (6 punts)

5

que no es deformin
BENA DE GASA
6515+6517+6513 10CM*15M+5CM*5M+10C
M*10M
que no es desfilin

Data caducitat
Número de lot
Mètode esterilització

la gasa te un acabat polit amb vores (7 punts)
la gasa no té un acabat polit amb vores ( 0 punts)
no es deforma en la seva manipulació ( 5 punts)
es desforna quan es manipula ( 0 punts)
no es desfila en la seva manipulació ( 5 punts)
es desfila quan es manipula ( 0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (1 punt)
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall (1 punt)
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (2 punt)

Conte pictograma de latex
free

Total Puntuació

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada
Mireia Labarta
Responsable materials CSI

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

5
5

Observacions
Resulta fàcil la retirada del
material del seu embalatge
Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

Puntuació
5
5

50047-50041-50046
Observacions
Resulta fàcil la retirada del
material del seu embalatge
Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

2032.00-2029.00-2031.00

Puntuació
5
5

Observacions
Resulta fàcil la retirada del
material del seu embalatge
Gasa plegada correctament
dins l'embolcall

Puntuació
5
5

La gasa té un tacte suau

2

La gasa té un tacte suau

2

La gasa té un tacte suau

2

La gasa té un tacte suau

2

No desprem cap olor
desagradable

2

No desprem cap olor
desagradable

2

No desprem cap olor
desagradable

2

No desprem cap olor
desagradable

2

6

La gasa es resistent i no e
strenca facilment

6

La gasa es resistent i no e
strenca facilment

6

La gasa es resistent i no e
strenca facilment

6

La gasa es resistent i no e
strenca facilment

6

7
5
5

1
1
2
3

Té visible un pictograma que indica que el producte es latex free (5 punts)
No té visible lun pictograma que indica que el producte es latex free (0
punts)

VEGA1036-VEGA0531-VEGA1032

Puntuació

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

2

No té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (3punt)
dades de talla/mida/gramatge
No té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (0 punts)

Resulta fàcil la retirada del
material del seu embalatge
Gasa plegada correctament dins
l'embolcall

TEGOSA MEDICA, S.L

2

gasa no resistent que es trenca amb facilitat ( 0 punts)
Acabat polit en vores no
traumatiques

2032.00-2029.00-2031.00
Observacions

5

GASPUNT, S.A

5

49

La gasa té un acabat polit amb
vores
No es deforma en la seva
manipulació
No es desfila en la seva
manipulació
Té visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall
No procedeix a tenir el
pictograma perquè el
producte no és estèril
Té visibles les dades de la mida
a l'embolcall
Té visible un pictograma que
indica que el producte és latex
free

7
5
5

1
1
0
3

5

47

La gasa té un acabat polit amb
vores
No es deforma en la seva
manipulació
No es desfila en la seva
manipulació
Té visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall
No procedeix a tenir el
pictograma perquè el producte
no és estèril
Té visibles les dades de la mida
a l'embolcall
Té visible un pictograma que
indica que el producte és latex
free

7
5
5

1
1
0
3

5

47

La gasa té un acabat polit amb
vores
No es deforma en la seva
manipulació
No es desfila en la seva
manipulació
Té visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall
No procedeix a tenir el
pictograma perquè el
producte no és estèril
Té visibles les dades de la mida
a l'embolcall
Té visible un pictograma que
indica que el producte és latex
free

7
5
5

1
1
0
3

5

47

La gasa té un acabat polit amb
vores
No es deforma en la seva
manipulació
No es desfila en la seva
manipulació
Té visible la data de caducitat
a l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall
No procedeix a tenir el
pictograma perquè el
producte no és estèril
Té visibles les dades de la
mida a l'embolcall
Té visible un pictograma que
indica que el producte és latex
free

7
5
5

1
1
0
3

5

47

RE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS CSI2021017

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 6 TORUNDES DE GASA RECTILINEA DE COTÓ

Codi material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Descripció material

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

SOTO0010
SOTO0005

1298.00
1273.00

REFERENCIA

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització

Observacions

Puntuació

Observacions

Puntuació

5

Resulta fàcil la retirada del
material

5

Resulta fàcil la retirada del
material

5

5

Gasa plegada correctament

5

Gasa plegada correctament

5

2

Tacte asper

0

Tacte suau

2

5

No despren cap olor desagradable

5

No despren cap olor desagradable

5

6

Resistent i no es trenca

6

Resistent i no es trenca

6

7

La gasa té un acabat polit

7

La gasa té un acabat polit

7

7

No es desfila en la seva
maipulació

7

No es desfila en la seva
maipulació

7

1

Té visible la data de caducitat

1

Té visible la data de caducitat

1

1

Té visible el número de lot

1

Té visible el número de lot

1

2

Té visible el mètode d'esterilització

2

Té visible el mètode d'esterilització

2

3

Té visible les dades de mida

3

No té visibles les dades de la
mida, ni la talla ni el gramatge

0

5

Visible pictograma latex free

5

Visible pictograma latex free

5

Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
Facilitat de treure de l'embalatge

GASPUNT, S.A

No resulta fàcil al retirada del materia del seu embalatge (0 punts)
gasa plegada correctament dins l'embolcall ( 5 punts)
Que estigui ben plegat dins l'embocall
gasa no esta ben plegada dins l'embolcall ( 0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament

tacte del material

la gasa te ún tacte suau (2 punt)
la gasa te un tacte asper (0 punts)
No depren cap olor desagradable (5 punt)

Absencia d'olor desagradable
Despren olor desagradable (0 punts)
gasa es resistent i no es trenca facilment (6 punts)
Resistencia de la gasa
gasa no resistent que es trenca amb facilitat ( 0 punts)
la gasa te un acabat polit amb vores (7 punts)
Acabat polit en vores no traumatiques
TORUNDA gasa
rectilinea RX esteril
35701 +40731 8x8 MM + TORUNDA
gasa rectilinea RX
esteril 15x15 MM que no es desfilin

la gasa no té un acabat polit amb vores ( 0 punts)
no es desfila en la seva manipulació ( 7 punts)
es desfila quan es manipula ( 0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (1 punt)

Data caducitat
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall (1 punt)
Número de lot
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (2 punt)
Mètode esterilització
No té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (3 punts)
dades de talla/mida/gramatge
No té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (0 punts)

Conte pictograma de latex free

Té visible un pictograma que indica que el producte es latex free (5
punts)
No té visible lun pictograma que indica que el producte es latex free (0
punts)
Total Puntuació

49

47

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Mireia Labarta
Responsable materials CSI

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
AUT)

46

SI2021017

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 7 TORUNDES LENTINES QUIRURGIQUES

SUMINISTROS HOSPITALARIOS,S.A
Codi material

36696 +7031

Descripció material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
Facilitat de treure de l'embalatge
No resulta fàcil al retirada del materia del seu embalatge (0 punts)
Dins l'embalatge disposa d'una tarjeta de targeta de verificació de lentinas amb recompte númeric (9 punts)
verificació de lentinas amb recompte
targeta de verificació de lentinas sense recompte númeric (0 punts)
númeric
Qualitat del material i del seu comportament
la gasa te ún tacte suau (2 punt)
tacte del material
la gasa te un tacte asper (0 punts)
No depren cap olor desagradable (5 punt)
Absencia d'olor desagradable
Despren olor desagradable (0 punts)
el fil d'ahesió de contrast es troba ben adherit a la torunda sense trencarse (5 punts)
Adhesió al fil de contrast
el fil d'ahesió de contrast no es troba ben adherit a la torunda,
porovocant que aquest es pugui trencar (0 punts)
gasa es resistent i no es trenca facilment (5 punts)
TORUNDA LENTINA Resistencia de la gasa
gasa no resistent que es trenca amb facilitat ( 0 punts)
13X25MM ESTERIL
no es deforma en la seva manipulació ( 5 punts)
+ TORUNDA
que no es deformin
es deforma quan es manipula ( 0 punts)
LENTINA 25X76MM
no es desfila en la seva manipulació ( 5 punts)
ESTERIL
que no es desfilin
es desfila quan es manipula ( 0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (1 punt)
Data caducitat
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall (1 punt)
Número de lot
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (2 punt)
Mètode esterilització
No té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida a l'embolcall (2punt)
dades de talla/mida
No té visible les dades de talla/mida a l'embolcall (0 punts)
Té un envàs transparent que permet veure de manera instantanea la
lentina (2 punts)
Envàs transparent
No té un envàs transparent que permet veure de manera instantanea la
lentina i (0 punts)
Total Puntuació

234400
235000
Observacions

REFERENCIA

5

5

9

Tarjeta de verificació de lentinas amb recompte
numèric

9

2

La gasa té un tacte suau

2

5

No despren cap olor desagradable

5

5

El fil d'adhesió no es troba ben adherit. Es trenca
amb facilitat

0

5

Es resistent i no es trenca

5

5

No es deforma

5

5

No es desfila

5

1

Té visible la data de caducitat

1

1

Té visible el número de lot

1

2

Té visible el mètode d'esterilització

2

2

Té visible les dades de mida a l'embolcall

2

2

Té un envàs transparent

2

49

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Mireia Labarta
Responsable materials CSI

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

Puntuació

Resulta fàcil la retirada del material del seu
embalatge

44

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 8 COMPRESES CEL LULOSA

Codi material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Descripció material

REFERENCIA

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Facilitat de treure de l'embalatge en el
moment de la utilització

Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
No resulta fàcil al retirada del material del seu embalatge (0 punts)

Absencia d'olor desagradable
6471

COMPRESA
CEL LULOSA
PRETALLADA
4X5CM ROTLLO

Resistencia de compresa de cel.lulosa
Capacitat de retenció

Capacitat d'absorció

Data caducitat
Número de lot

Qualitat del material i del seu comportament
la cel.lulosa te ún tacte suau ( 5 punts)
la cel.lulosa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable ( 5 punts)
Despren olor desagradable (0 punts)
resistent no es trenca amb facilitat (7 punts)
no es resistent es trenca amb facilitat ( 0 punts)
la compresa reten molta quantitat de liquid (8 punts)
la compresa reten poca quantitat de liquid (4 punts)
la compresa no reten apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
la compresa absorbeix molta quantitat de liquid (8 punts)
la compresa absorbeix poca quantitat de liquid (4 punts)
la compresa no absorbeix apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (2 punt)
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall ( 2 punts)
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Total Puntuació

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

13356
23900 (dispensador)

143213
996857 (dispensador)

0874.00
3733.00 (dispensador)

Observacions

Puntuació

Resulta fàcil la retirada del seu
embalatge

5

7

Porta dos rotlles per embolcall i
no es còmode en el seu maneig

0

Té un tacte asper

0

No és cómode en el seu maneig i facilita la col.locació al pacient (0 punts)

tacte del material

LABORATORIOS HARTMANN, S.A

5

Es cómode en el seu maneig i facilita la col.locació al pacient ( 7 punts)
Facilitat en el seu maneig

FARMABAN, S.A

5
5
7

No despren cap olor
desagradable
Resistent, no es trenca amb
facilitat

5
7

Observacions
Resulta fàcil la retirada del seu
embalatge
Es còmode en el seu maneig ja
que va un rotlle per embolcall i no
dos.
Té un tacte suau
No despren cap olor
desagradable
Resistent, no es trenca amb
facilitat

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

Observacions

Puntuació

5

Resulta fàcil la retirada del seu
embalatge

5

7

Porta dos rotlles per embolcall i
no es còmode en el seu maneig

0

Té un tacte asper

0

5
5
7

No despren cap olor
desagradable
Resistent, no es trenca amb
facilitat

5
7

8

La compresa reten poca quantitat
de liquid

4

La compresa reten poca quantitat
de liquid

4

La compresa reten molta
quantitat de liquid

8

8

La compresa absorbeix poca
quantitat de liquid

4

La compresa absorbeix molta
quantitat de liquid

8

La compresa absorbeix molta
quantitat de liquid

8

2
2
49

Te visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall

2
2

Te visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall

29

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Mireia Labarta
Responsable materials CSI

Puntuació

2
2
45

Te visible la data de caducitat a
l'embolcall
Té visible el número de lot a
l'embolcall

2
2
37

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 9 CEL·LULOSES TALLADES
Codi
material

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Descripció material

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Facilitat de treure de l'embalatge en el moment de la
utilització

Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
5
No resulta fàcil al retirada del material del seu embalatge (0 punts)
Es cómode en el seu maneig i facilita la col.locació al pacient ( 7 punts)

Facilitat en el seu maneig

7
No és cómode en el seu maneig i facilita la col.locació al pacient (0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament

tacte del material

la cel.lulosa te ún tacte suau (5 punts)

5

la cel.lulosa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable (5 punts)
Absencia d'olor desagradable

5
Despren olor desagradable (0 punts)
resistent no es trenca amb facilitat (7 punts)

Resistencia de la cel.lulosa
3426

7
no es resistent es trenca amb facilitat ( 0 punts)

CEL.LULOSA TALLADA
500GR

la cel.lulosa reten molta quantitat de liquid(8 punts)
Capacitat de retenció

la cel.lulosa reten poca quantitat de liquid (4 punts)

8

la cel.lulosa no reten apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
la cel.lulosa absorbeix molta quantitat de liquid (8 punts)
Capacitat d'absorció

la cel.lulosa absorbeix poca quantitat de liquid (4 punts)

8

la cel.lulosa no absorbeix apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (2 punt)
Data caducitat

2
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall ( 2 punts)

Número de lot

2
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)

Total Puntuació

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

49

D
E
S
E
R
T

7

CSI2021017 SUBMINISTRAMENT DE GASES
Nom del licitador

LOT 10 COMPRESA OFTALMICA ESTERIL
GASPUNT, S.A
Codi material

6484

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres

Descripció material

Funcionalitat i ergonomia en l'us i avantatges en la manipulació i utilització
Facilitat de treure de l'embalatge en el
Resulta facil la retirada del material del seu embalatge (5 punts)
moment de la utilització
No resulta fàcil al retirada del material del seu embalatge (0 punts)
Es cómode en el seu maneig i facilita la col.locació al pacient ( 5 punts)
Facilitat en el seu maneig
No és cómode en el seu maneig i facilita la col.locació al pacient (0 punts)
Qualitat del material i del seu comportament
la cel.lulosa te ún tacte suau ( 3 punts)
tacte del material
la cel.lulosa te un tacte asper (0 punts)
No despren cap olor desagradable ( 3 punts)
Absencia d'olor desagradable
Despren olor desagradable (0 punts)
resistent no es trenca amb facilitat (7 punts)
Resistencia de compresa de cotó
no es resistent es trenca amb facilitat ( 0 punts)
la compresa reten molta quantitat de liquid(6 punts)
Capacitat de retenció
la compresa reten poca quantitat de liquid (3 punts)
COMPRESA
la compresa no reten apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
OFTALMICA DE
la compresa absorbeix molta quantitat de liquid (6 punts)
COTÓ DE 5,5CM X
Capacitat d'absorció
la compresa absorbeix poca quantitat de liquid (3 punts)
7,5CM ESTERIL
la compresa no absorbeix apenas gens quantitat de liquid (0 punts)
Embalatge: Visibilitat dades a l’embolcall:
Té visible la data de caducitat a l'embolcall (2 punt)
Data caducitat
No té visible la data de caducitat a l'embolcall (0 punts)
Té visible el nº de lot a l'embolcall ( 2 punts)
Número de lot
No té visible el nº de lot a l'embolcall (0 punts)
Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (2 punt)
Mètode esterilització
No té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall (0 punts)
Té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (3punt)
dades de talla/mida/gramatge
No té visible les dades de talla/mida/gramatge a l'embolcall (0 punts)
Té visible un pictograma que indica que el producte es latex free (5 punts)
Conte pictograma de latex free
No té visible lun pictograma que indica que el producte es latex free (0 punts)
Total Puntuació

REFERÈNCIA

SOOF0001
Observacions
Resulta fàcil la retirada del seu embalatge

5

5

És comode en el seu maneig i facilita la col.locació
al pacient

5

3

La cel.lulosa té un tacte suau

3

3

No despren cap olor desagradable

3

7

No es trenca amb facilitat

7

6

Reten molta quantitat de líquid

6

6

Absorbeix molta quantitat de líquid

6

2

Té visible la data de caducitat

2

2

Té visible el número de lot a l'embolcall

2

2

Té visible el mètode d'esterilització a l'embolcall

2

3

No té visible les dades de talla/mida/gramatge a
l'embolcall

0

5

Té visible el pictograma latex free

5

49

L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

Mireia Labarta
Responsable materials CSI

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
(AUT)

Puntuació

5

46

