Subministrament d’una unitat radiològica digital per a l’Hospital
Comarcal del Pallars-Centre d’Atenció Primària Pont de Suert
(Gestió de Serveis Sanitaris).

Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’adquisició d’equipament mèdic que precisa l’Hospital Comarcal
del Pallars-Centre d’Atenció Primària Pont de Suert.
El servei de radiodiagnòstic del Centre d’Atenció Primària de Pont Suert, està gestionat
per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.
L’equipament serà una unitat de radiologia convencional digital amb dos detectors i sense
suspensió de sostre. Un fix ubicat amb columna vertical a terra, un altre detector sense fil per
obtenir tot tipus d'imatges radiològiques taula i una consola d'adquisició. També inclourà tot el
programari i els accessoris necessaris.
Aquest equip s’instal·larà a la sala actual de RX del CAP de Pont de Suert (Lleida).
En l’Annex 1 d’aquest Plec es detalla la tipologia d’equipament a adquirir d’acord amb el pla
de necessitats de Gestió de Serveis Sanitaris.
L’equipament mèdic ha de ser nou. No s’admetran ofertes procedents de demostracions o
segona mà.

1.1

Criteris generals

La fitxa tècnica amb els requeriments tècnics mínims que han d’acomplir els equips per a
realitzar el subministrament objecte de la contractació, es detallen a l’Annex 2 d’aquest Plec.
La fitxa tècnica amb els requeriments de les adequacions associades a la implantació dels
equips per a realitzar el subministrament objecte de la contractació, es detallen a l’Annex 3.
A la fitxa tècnica (Annex 2) es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir
obligatòriament l’equipament ofertat. Les ofertes que no compleixin tots els requisits
obligatoris quedaran excloses.
En la columna “característiques de l’equip ofertat, descripció curta”, caldrà especificar
resumidament aquelles dades dels equips que determinin que compleixen les
característiques demanades per a cada punt. La majoria de les característiques que es
detallen són d’obligat compliment. En aquest sentit, en la columna “és causa d’exclusió”
(SI/NO), es concreta la obligatorietat o no d’aquest.

S’haurà de presentar, també, juntament amb la fitxa tècnica:
• Memòria tècnica de l’equipament, fent constar els materials i composició, la marca,

el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb les
corresponents Product Data i altra documentació gràfica de l’equipament ofert.
L’incompliment o la manca d’informació per part del licitador d’una característica d’obligat
compliment, així identificada, serà causa d’exclusió de la licitació.
Caldrà seguir les indicacions de l’apartat 10è d’aquest Plec.
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1.2 Definició de prestacions
El contracte objecte de la present contractació comprendrà, com a mínim, la realització de
les següents prestacions:
a) Els treballs d’adequació i les instal·lacions associades a la implantació de
l’equipament.
b) La posada a disposició de l’equipament descrit anteriorment, incloent la instal·lació,
calibrat i ajustament abans de la posada en funcionament i la realització de les
proves d’acceptació corresponents, així com les tasques de legalització dels
aparells, d’acord amb la legislació vigent i d’acord amb el que s’estableix en
l’apartat 6è d’aquest Plec.
c) La integració completa de l’equipament que es posa a disposició amb els
sistemes d’informació corporatius territorials, segons es detalla en els apartats 5è i
6è d’aquest Plec.
d) L’actualització del sistema, inclòs hardware i software, que el contractista posi a
disposició, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 5è d’aquest Plec.
e) La garantia de l’equipament i dels perifèrics associats d’ús exclusiu amb l’esmentat
equipament, durant el temps ofertat. Aquesta prestació comprendrà les tasques de
manteniment preventiu, correctiu, predictiu i tècnic legal, amb els requisits mínims
fixats en l’apartat 4rt d’aquest Plec.
f)

L’execució dels treballs d’instal·lació que es requereixen per al seu ús.

g) La formació dels professionals per garantir un coneixement de maneig
eficient del sistema, segons Pla de formació detallat en l’apartat 7è d’aquest Plec.
h) La desinstal·lació i retirada de l’equip actual.

2. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva signatura fins a la data
d’entrega i recepció favorable del subministrament. Si bé, continuaran vigents els drets i
obligacions que es dimanen entre les parts durant el període de garantia de l’equipament
ofert.
L’equipament haurà d’estar instal·lat i posat a disposició per al seu funcionament, amb el
corresponent certificat de conformitat, abans del 31/12/2021.
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3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS DE L’EQUIPAMENT

Els requeriments mínims de l’equipament a subministra són els que figuren en la fitxa
tècnica a l’Annex 2.
Tots els aspectes detallats són d’obligat acompliment. Caldrà presentar les dades què
així ho acreditin, seguint les indicacions de l’apartat 10è d’aquest Plec.
4. MANTENIMENT
GARANTIA

INTEGRAL

DE

L’EQUIPAMENT

DURANT

EL PERÍODE

DE

El termini de garantia de tots els equips serà d’un mínim de TRES ANYS (36
mensualitats). D’acord amb els criteris d’adjudicació, es valorarà l’ampliació d’aquest
termini. (S’haurà d’inclour en el Sobre C).
El manteniment integral té com a finalitat que els equips estiguin sempre en perfecte
estat de funcionament, i comporta la realització dels manteniments següents:
(i) Preventiu
(ii) Correctiu
(iii) Predictiu
(iv) Tècnic‐legal

D’acord amb l’objectiu de garantir la màxima disponibilitat dels equips, el contractista haurà
d’organitzar les tasques de manteniment fora de l’horari de funcionament del sistema o
en els moments en què menys s’interfereixi en l’activitat assistencial, sempre que això sigui
possible.
El manteniment integral a tot risc de l’equipament posat a disposició implica que
l’adjudicatari assumeix totes les tasques de manteniment inherents al sistema, substitució
de totes les peces i recanvis.
Igualment, totes aquelles reparacions que siguin motivades per qualsevol mena
d’accident, incident, ús inadequat, etc. i siguin ocasionats per qualsevol agent, restaran
coberts i el contractista assumirà la seva reparació, bé sigui mitjançant una assegurança
específica contractada pel contractista o bé per ell mateix.
El licitador haurà de presentar un pla de manteniment preventiu, correctiu, predictiu i
tècnic‐legal el qual haurà de garantir com a mínim els ítems que es detallen a continuació:
a) Assegurar el funcionament ininterromput dels equips i sistemes associats

minimitzant les possibles aturades per avaria i assolint un alt índex de disponibilitat.
b) La garantia d’una seguretat integral sobre els elements que conformen el sistema

d’acord amb les condicions de fabricació, per a la qual cosa es controlaran els
principals paràmetres de forma periòdica.
c) Manteniment / Actualització del software.
d) La gestió, manteniment i posada a disposició del responsable del contracte dels
següents informes:
o Relació inventariada de tots els components del sistema.
o Històrics d’avaries i incidències.
o Planificació del manteniment preventiu.
o Indicadors de disponibilitat i indicadors de qualitat del servei prestat.
o Revisions tècnic‐legals.
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Aquest pla de manteniment s’haurà d’inclouré en el Sobre B, excepte aquelles dades
tècniques que siguin objecte de valoració d’acord a criteris automàtics i, per tant, que s’hagin
d’inclouré en el Sobre C.
En el Sobre C, els licitadors hauran d’inclouré les dades tècniques requerides a continuació i
que es valoren objectivament d’acord amb els criteris d’adjudicació, en concret:
-

El temps de resposta des de la trucada fins a la resposta del tècnic
responsable no podrà ser superior a 3 hores.
El temps màxim de resolució d’averies no podrà ser superior a 48 hores
des de l’avís de l’averia fins a la resolució.
Temps de lliurament de recanvis. Les peces de recanvi dels equips s’han
de substituir en un temps màxim de 24 hores.

Es valorarà l’assistència telefònica online per a la resolució de problemes i accés remot.
El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents
parts dels equips durant 10 anys.
El licitador haurà de fer constar en la seva oferta una proposta econòmica anual de
manteniment integral “sense exclusions” un cop finalitzat el període de garantia. Aquest preu
s’haurà de mantenir durant tota la vida útil del equipament. (S’haurà d’incloure en el Sobre
C).
El preu del manteniment anual ofert (integral sense exclusions) no podrà ser superior a
la quantitat de 15.000,00 € (sense IVA).

5. ACTUALITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT
Amb l’objectiu de garantir les condicions de funcionament dels equips subministrats, es
realitzaran com a mínim les actualitzacions que el fabricant obligui i recomani per a la
millora del sistema o que siguin necessàries durant la vida útil dels mateixos. Aquestes
actualitzacions seran tan tecnològiques (d’equips i aparells) com dels sistemes informàtics
(hardware i software associat al sistema) en les seves funcions clínica, tècnica i de
seguretat.

6. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ

6.1. Consideracions prèvies

Estan incloses en la present licitació les adequacions i instal·lacions necessàries per al
correcte funcionament dels equips.
En cas que aquestes tinguin un abast significatiu, aquest vindrà especificat a l’annex 3 del
present Plec, i serà obligatòria la visita en fase de licitació on es podran fer les
comprovacions de les especificacions concretes (veure visita apartat 6.4 d’aquest Plec).
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La instal·lació dels diferents equips ha d'incloure:
•
•
•
•
•
•

Instal·lació elèctrica d’acord amb la legislació vigent i altres normatives aplicables
(ITC- BT-38, etc...).
Subministrament, connexió i adequació dels quadres elèctrics necessaris.
Interconnexió de tots els elements que formen els equips.
Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la
correcta instal·lació i posada en funcionament de l’equip.
El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació in situ per a adequar
millor la seva oferta.
Els interconnexionats de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric i el propi
equip, si cal, anirà a càrrec de l’adjudicatari.

La integració en xarxa del centre i territorial, es farà seguint les indicacions de la unitat
d’informàtica.
Les adequacions que requereixin la instal·lació es faran seguint les indicacions de la
direcció de manteniment i/o serveis generals. Aquestes intervencions inclouran la retirada
dels embalatges i la neteja de les àrees on s’instal·lin els equips.
A tal efecte es fa constar en l’Annex 3 requeriments de les adequacions i instal·lacions
associades a la implantació de l’equipament objecte d’aquesta licitació.
L’oferta ha de preveure la instal·lació completa de l’equip d’acord amb les directrius de la
direcció de manteniment i adequacions del centre adjudicatari. El subministrament,
instal·lació i posada en funcionament dels equipaments objecte d’aquest expedient, van a
càrrec de l’adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació.
L’adjudicatari haurà de presentar un calendari de les diferents fases de la instal·lació de
l’equip. En cap cas la instal·lació dels equips pot incidir, negativament, en l’atenció als
pacients. Per això, es tindrà especialment cura dels aspectes com: els horaris de treball, la
programació, el soroll i la seguretat.
L’empresa contractista, una vegada instal·lats els equips, haurà de realitzar les proves
d’acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal,
tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.
L'empresa contractista haurà de ser una Empresa de Venda i Assistència Tècnica
(EVAT) degudament autoritzada, en base al que es preveu al capítol II del Real Decret
1085/2009.
Prèviament a la posada en funcionament dels equips, l'empresa contractista haurà de
realitzar les proves d'acceptació, en base al que es preveu tant a l'article 11.5 del Real
Decret 1976/1999 com a l'article 16.5 del Real Decret 601/2019. Aquestes proves es
faran conforme al que es preveu al Protocol Espanyol de Control de Qualitat, a més de
seguir la guia preparada conjuntament per SEPR-SEFM-SERAM-FENIN.
L'EVAT lliurarà al Centre el corresponent certificat amb els resultats de les proves
d'acceptació. També lliurarà el certificat de conformitat per al registre de l'equip, previst a
l'annex II del Real Decret 1085/2001.
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En el sobre de la documentació tècnica de la licitació (sobre B), els licitadors hauran
d’incloure el protocol amb les proves a realitzar per a l’acceptació de l’equipament. Les
despeses que generin la realització de les proves d’acceptació prèvies a la posada en
funcionament de l’equipament amb pacient, van a càrrec de l’adjudicatari de l’equip.
L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de l’alta de l’equip en el Registre del
Departament d’Indústria, així com de qualsevol altra actuació oficial necessària per a la
legalització de tots i cada un dels components que formen part d’aquest equip. En cap cas,
els tràmits legals previstos han de retardar la posada en funcionament de l’equip amb
pacients. Totes les despeses que generin aquests tràmits van a càrrec de l’empresa
contractista.
Com a requisit per a l’acceptabilitat de l’equipament de radiodiagnòstic i la instal·lació serà
d’aplicació el que s’estableix en:
•
•

•

•
•

•

Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios
de calidad en radiodiagnóstico.
Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalación y utilizaciíon de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico
medico.
Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre sobre justificacióin y optimizacióin del
uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas
con ocasion de exposiciones médicas.
Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico (ed 2011). SEPRSEFM-SERAM.
Pruebas de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen grafía:
Equipos de radiología convencional y portátiles. SEPR-SEFM-SERAM-FENIN
(2019). https://www.fenin.es/resources/estudios/624.
Pruebas de aceptació de equipos de diagnóstico por la imagen fluoroscópoca.
SEPR- SEFM-SERAM-FENIN (2019). https://www.fenin.es/resources/estudios/625.

L’empresa contractista serà responsable de la connexió del seus equips amb les xarxes
de digitalització, tractament i impressió d’imatges existents en el Centre, subministrant‐ne
les interfícies, dispositius o elements d’interconnexió necessaris per a un correcte
funcionament del sistema. En general es farà la connexió fent servir el cablejat estructural
dels centres (a través de les rosetes que disposa el centre). En cas de no disposar de
rosetes, el contractista es farà càrrec de la seva instal·lació. En cas de requerir‐ho el
proveïdor haurà de subministrar un switch amb un mínim de 12 punts o bé pel nombre de
punts que requereixin connexió.
La revisió i supervisió de les instal·lacions s’hauran d’efectuar amb caràcter previ a la
recepció formal de l’equipament per part de l’òrgan contractant.
Amb el subministrament de l’equipament, el contractista ha d’incloure la següent
documentació redactada en català i/o castellà, i en suport digital:
•
•

Manual d’instal·lació, requeriment de les adequacions, de connexions especials,
i amb totes les instruccions de regulació, accessoris i muntatge.
Dos manuals complerts d’instruccions de funcionament.
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6.1.1 Funcionalitat
El desenvolupament de l’adequació es realitzarà sense afectar l'activitat normal del centre.
L'accés dels treballadors al centre de treball, la recepció de materials i la retirada de
runes, s'hauran de realitzar per accessos i circuïts alternatius, distints dels que normalment
són utilitzats per realitzar l'activitat assistencial del centre.
L’adequació es considerarà en les fases que es determinin a la documentació tècnica
descriptiva de les adequacions i a l’acta de comprovació i replanteig previ a l’inici de les
mateixes.
El pla de proteccions contemplarà també accions per minimitzar les activitats molestes i
insalubres en relació amb el centre (generació de runa, pols, soroll, vibracions, etc.), segons
el document:
“MESURES PER LA PREVENCIÓ D'INFECCIONS NOSOCOMIALS
REALITZACIÓ D'ADEQUACIONS ALS CENTRES SANITARIS DE L’ICS.”

6.2

EN

LA

Projecte i adequacions

El contractista, previ a l’inici de les adequacions, hauran d’elaborar, redactar i presentar a
GSS un projecte executiu de les adequacions i instal·lacions que compleixi amb tots els
requeriments i prescripcions tècniques definides en aquest plec de prescripcions tècniques i
annexos, així com amb tots els requeriments de les normatives d'aplicació vigents. Caldrà
elaborar també un calendari detallat de totes les activitats necessàries per portar a terme
l'execució de l'adequació. Es farà especial èmfasi en la identificació de les tasques
necessàries per l’adequació que suposin ingerència en el normal funcionament assistencial.
En la fase de licitació els licitadors hauran de presentar memòria tècnica d’acord amb els
requisits següents (S’haurà d’incloure en el Sobre B):
•
•
•

Memòria descriptiva de les feines a realitzar.
Plànols d’implantació dels equips.
Planificació de les adequacions, incloent la instal·lació i posada en marxa de
l’equipament i que no podrà excedir del termini total especificat l’apartat 2on.

El projecte executiu de les adequacions que haurà d'elaborar el contractista com a mínim
inclourà la següent documentació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memòria descriptiva d'adequació civil i instal·lacions.
Programa d'espais.
Programa d'equipaments i mobiliari, tant definitiu com temporal per cobrir les
necessitats del subministrament, si s’escau.
Esquemes d'organització i funcionament (Lay-out).
Pla de fases de l’adequació, incloent la fase prèvia d'habilitació de la
instal·lació provisional.
Memòria de qualitats dels materials i acabats.
Memòria de qualitats de les instal·lacions.
Memòria de qualitats de l'equipament i el mobiliari si s’escau.
Pla de treballs detallat.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pla de proteccions.
Pressupost per capítols amb detall de les partides més importants.
Plànols de la proposta: fases, zonificació, distribució i acabats, etc.
Plànols de les instal·lacions: esquemes de principi i layouts. La proposta haurà de
contemplar els següents aspectes:
La preparació, subministrament i instal·lació de l'equipament necessari per
cobrir les necessitats del servei de manera provisional on s'especifica en aquest
plec tècnic.
El grau d'intervenció prevista en els distints espais de cada àmbit d'actuació.
Un pla de proteccions d'acord amb els requeriments del centre.
La planificació programada d'activitats per evitar interferències amb el centre.
La possible execució de treballs en horaris nocturns, caps de setmana, festius, etc.
Minimitzar les activitats molestes i insalubres en relació amb el centre.
Els circuits d'accés a l'adequació de persones i materials.
La neteja permanent de l'espai de treball i els circuits d'accés.
Les afectacions existents en relació amb: punts d'accés, escomeses, xarxes
d'evacuació, instal·lacions existents i/o altres elements existents, etc.
El mobiliari i l'equipament nou i el que cal reutilitzar.
Compliment de normatives d'aplicació.

El pla de treballs haurà de contemplar els següents aspectes:
•
•
•

Les fases d'adequació (si s'escau).
Les tasques de les adequacions principals.
Les tasques relacionades amb: el manteniment del servei, el pla de protecció, el
compliment de les normes especifiques de seguretat, la reducció de les activitats
molestes i insalubres, l'accessibilitat de persones i materials, la neteja de
l'espai de treball i els circuits d'accés, l'emmagatzematge i recollida de residus,
etc.

La documentació tècnica que s'adjunta al present plec constitueix una informació bàsica
sobre l'estat actual dels àmbits d'actuació i una proposta de mínims en relació a
materials, acabats, mobiliari i equipament; per tal de que els licitadors puguin formular
la seva oferta. Aquesta documentació es complementarà amb la visita obligatòria a
l’emplaçament de l’equipament on es resoldran les qüestions que plantegin els licitadors.

Els licitadors proposaran un sistema productiu adaptat a la seva oferta, de tal manera
que les variacions de qualsevol tipus que, respecte al mateix, es puguin originar tant en
la redacció de projectes com en la posterior execució de les adequacions no podran
comportar en cap cas responsabilitat econòmica per Gestió de Serveis Sanitaris. Aquestes
incidències hauran de ser previstes pels licitadors i incloses en la seva oferta.
El contractista, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitació, assumeix al seu càrrec
exclusiu:
•
•

La redacció del projecte tècnic, bàsic i executiu, que requerirà de la prèvia
aprovació per part de Gestió de Serveis Sanitaris.
La redacció de l'estudi de seguretat i salut, la redacció dels projectes per a la
legalització de les instal·lacions al departament d’indústria, i qualsevol altre
autorització exigible, si s'escau, incloent l'adaptació de la llicència ambiental del
centre així com la resta d'autoritzacions administratives necessàries.
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•

•
•

•
•
•

•

La redacció, en cas necessari, del projecte de llicència ambiental i la direcció
de la llicència ambiental aniran a càrrec de l’adjudicatari, així com les obres i
adequacions que es derivin per al seu compliment. La contractació del Control
inicial anirà a càrrec de l’adjudicatari
El tràmit de sol·licitud de la llicència ambiental (LA) i llicència d’obres (LO), això
com, l e s taxes municipals associades aniran a càrrec del contractista.
Els costos de la direcció facultativa, l'execució de les adequacions i la
coordinació de seguretat i salut, incloent-hi tots els drets de visat de col·legis
professionals implicats
Els impostos de construccions, instal·lacions i adequacions i les taxes municipals
d’obres.
Totes les
taxes derivades de tramitacions davant de departaments i
companyies de subministraments.
Seran també de la seva responsabilitat i al seu càrrec l'adició de la documentació
necessària i dels esquemes i/o plànols de detall que en cada moment facin falta
per la correcte execució de les adequacions objecte d'aquest plec i/o a
qualsevol altre intervenció que s'acordi amb Gestió de Serveis Sanitaris.
Seran també per compte i càrrec de l’empresa contractista els costos de les
adequacions, enderrocs i l'adequació nova (tancaments i divisòries interiors,
revestiments i acabats, paviments, cels rasos, fusteries i instal·lacions
necessàries), el subministrament i muntatge del nou mobiliari i de l'equipament
previst, el desmuntatge i trasllat del considerat com obsolet, així com
l'equipament i les mesures de seguretat i salut, personals i col·lectives,
necessàries per l'execució de l'adequació.

L’empresa contractista presentarà per a l’aprovació per part de Gestió de Serveis Sanitaris
la seva proposta d'equips tècnics per a la redacció del projecte, de direcció facultativa,
direcció d’execució de les adequacions i coordinació de seguretat i salut, redacció de
projecte LA i Direcció de la LA. També haurà de presentar per a l’aprovació per part de
Gestió de Serveis Sanitaris l’empresa o empreses que realitzaran les adequacions i
instal·lacions.
Respecte a les qualitats dels materials a utilitzar en l'execució de les adequacions, els
licitadors hauran de fixar com a criteri de mínims les prescripcions incloses en aquest
document i annexos, podent incrementar les qualitats i prestacions dels materials proposats
d'acord amb el seu projecte. Previ a l'execució de les adequacions, Gestió de Serveis
Sanitaris donarà el vist i plau a la proposta de materials presentada.
Respecte dels equipaments mínims necessaris considerats per Gestió de Serveis Sanitaris i
descrits en aquest Plec, l'oferta inclourà tota la documentació tècnica que calgui per
assegurar una correcta posta en marxa i un posterior manteniment: fitxes tècniques,
segells de qualitat, garanties, marcatge CE, tant de l’equipament com del material
d’adequació, manuals de funcionament, instruccions per la correcta posada en marxa i
manteniment posterior, etc.
Un cop finalitzades les adequacions i les instal·lacions, l’adjudicatari, redactarà, recopilarà
i entregarà la documentació "as-built" seguint els criteris marcats anteriorment.
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Aquesta documentació inclourà com a mínim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Plànols de distribució final, en format PDF i DWG
Plànols amb acabats d’arquitectura, fals sostres, paviments i tancaments, amb
llegenda on s’identifiqui clarament cada tipologia.
Esquemes de cadascuna de les instal·lacions realitzades o modificades.
Plànols d’instal·lacions
Plànols de detall de muntants afectats.
Originals de les legalitzacions.
Documents de tancament i finalització de l'adequació i de les instal·lacions.
Càlculs ajustats a l’execució final.
Fitxes tècniques i descriptives del material instal·lat, tant d’obra civil com
instal·lacions.
Certificats CE de la maquinària, i elements d'instal·lacions subministrats.
Manuals de instal·lació, d'usuari i de manteniment, tant de l’equipament com del
software
Llistat de proveïdors.
Llistat de marques, models i proveïdor del material i aparellatge instal·lat.
Certificats de garantia totalment complimentats.
Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa.
Certificats de comportament al foc dels materials
Llistat de materials instal·lats, amb marca i model , així com de recanvis més
usuals identificats.
Informe de Qualificació de Funcionament, efectuat per empresa aliena al licitador,
de la zona estèril i zona neta i que inclourà com a mínim les següents
comprovacions
Cabal i taxa de renovacions/hora
Integritat dels filtres absoluts
Comptatge de partícules
Pressions diferencials entre locals.
Temperatura i humitat relativa.

La documentació “as-built”, requerirà de la validació i acceptació per part de Gestió de
Serveis Sanitaris per considerar-se entregada.
Serà necessari disposar d’aquesta acceptació per poder emetre l’acta de recepció de
l’adequació.

6.3 Mesures de prevenció i protecció

Per tal de poder executar les adequacions sense alterar el normal funcionament dels espais
on no hi ha actuació s'hauran de preveure una sèrie de proteccions i/o tancaments,
d’acord amb el document “ MESURES PER LA PREVENCIÓ D'INFECCIONS
NOSOCOMIALS EN LA REALITZACIÓ DE LES ADEQUACIONS ALS CENTRES
SANITARIS DE L’ICS”.
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Aquestes proteccions i/o tancaments tenen la funció de:
•
•
•

Garantir les condicions higièniques de les àrees exteriors a l’adequació (evitar que
la pols arribi a zones on hi ha pacients i personal del centre.
Evitar que el personal aliè a l’adequació pugui accedir-hi amb el risc d’accidents
que això implica.
Les zones de les adequacions constituiran un sector separat amb entrada i
sortida pels passadissos adjacents fins a la sortida de la mateixa planta per
arribar a l’exterior, o directament als espais exteriors si s'escau.

Les altres mesures de protecció i seguretat de l'adequació seran les que estiguin
fixades per l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que acompanyarà al projecte tècnic.
L'execució de qualsevol mena d'adequació en un entorn t i p u s S a n i t a r i comporta
un elevat risc d’infeccions nosocomials en pacients vulnerables. Per evitar aquests riscos
caldrà prendre mesures de prevenció durant tota l'adequació, mantenint un alt grau
d'alerta en tot moment per minimitzar la possibilitat de qualsevol contaminació del medi
proper.
Les mesures a adoptar abans d'iniciar l'execució de l’adequació són les següents:
•
•

•
•
•

Obtenir el permís de la unitat de prevenció o de la unitat responsable per
començar l’adequació.
Construir una pantalla estanca antipols. No s’haurà de treure aquesta pantalla
fins que l’adequació estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada,
i sempre s’intentarà evitar la dispersió de la pols en l’ambient.
Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament.
Construir una avantcambra, abans de l’inici de l’adequació, sempre que l’accés a
l’àrea de treball sigui adjacent a una zona assistencial.
Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la runa que
evitin les àrees assistencials, i vetllar pel seu compliment.

Durant l’adequació es prendran les següents mesures:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Controlar i autoritzar l’accés a la zona de les adequacions de persones alienes i
controlar que es posin roba de protecció per entrar a la zona de treball i se la
treguin en sortir.
Controlar que tot el personal que entri a l’àrea de treball porti peücs, se’ls tregui en
sortir o es canviï de sabates.
Regular el funcionament del sistema de ventilació a les zones en adequacions.
Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones de les
adequacions i a les zones adjacents.
Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire negativa.
Fer les demolicions en condicions d’humitat.
Eliminar la runa en contenidors o carros tancats, segellats amb cinta adhesiva, o a
través d’una tovera que l’aboqui a un contenidor tapat; ocasionalment, si això no
es possible, es podran utilitzar, durant l’horari nocturn de 22:00 h de la nit fins a les
6:00 h de la matinada (o en el seu defecte l'horari que fixi el CAP), per
recorreguts especialment previstos per aquest fi, que hauran de ser aprovats
prèviament.
Abocar la runa en contenidors que quedin hermèticament tancats i segellats.
Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la zona de les
adequacions, de manera que la zona quedi neta i endreçada en acabar la jornada.
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Al final de l’adequació es prendran les següents mesures:
•
•
•

•

6.4

Dur a terme una neteja de final de les adequacions d’acord amb els protocols
existents.
Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies autoritzat d’ambients clínics
No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons i l’hagin
revisat les unitats de prevenció corresponents, prevenció de riscos laborals i els
responsables de la prevenció i control d’infeccions.
Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sistema de
contenció.

Visita tècnica obligatòria

A tal efecte caldrà que les empreses realitzin una visita tècnica obligatòria als espais objecte
d’adequació.
S’aportarà certificat signat per un tècnic responsable conforme s’ha realitzat la visita, utilitzant el
model que es fa constar en l’Annex 4 d’aquest Plec.
(La realització d’aquesta visita serà d’obligat compliment, sent motiu d’exclusió la seva omissió. El
certificat degudament omplert i signat s’haurà d’incloure en el Sobre A).
La data, lloc i hora de la visita tècnica es farà constar en l’apartat J del quadre de característiques

6.5

Terminis d’execució

A partir de l’adjudicació, Gestió de Serveis Sanitaris disposarà de cinc dies naturals per
introduir les esmenes que consideri a la memòria tècnica presentada per l’adjudicatari.
Aquestes esmenes no podran modificar els criteris bàsics del projecte i seran d’índole
tècnic per acoblar el projecte a la realitat funcional del CAP.
A partir de les esmenes presentades per Gestió de Serveis Sanitaris, l’adjudicatari disposarà
de cinc dies naturals per presentar el projecte executiu. En cas que el projecte lliurat
presenti deficiència que motivi la seva no recepció, així es farà constar i Gestió de
Serveis Sanitaris assenyalarà els defectes observats, detallant les instruccions precises per a
la seva esmena i el termini per realitzar-les.
Es fixa un termini màxim d’execució de les adequacions i instal·lacions associades a la
implantació de l’equipament d’un mes, des de la signatura del contracte.

7. PLA DE FORMACIÓ
El licitadors hauran de presentar un pla de formació. (S’haurà d’incloure en el Sobre B).
L’objectiu del Pla de Formació és aconseguir la màxima qualitat diagnòstica i terapèutica i
obtenir una alta productivitat, que permeti cobrir de manera eficient la demanda de
realització de proves i procediments, així com garantir la seguretat dels pacients i
professionals, i la gestió de la dosi.
La formació estarà orientada a la millora de la qualitat assistencial i la rendibilització
de la tecnologia.
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Aquest pla de formació haurà de contemplar, com a mínim:
(i) Accions formatives

inicials en l’ús del sistema per tal d’optimitzar el
rendiment dels equips que el composen i obtenir una eficiència òptima, així
com garantir la seguretat dels pacients i professionals.
(ii) Accions formatives específiques continuades, i amb caràcter anual per equip,
en el maneig de les modalitats i les aplicacions.
(iii) Accions formatives regulars adreçades a nous i futurs usuaris de les
(iv) modalitats i aplicacions.
(v) Accions formatives en qualsevol àmbit que redundin en la qualitat de

l’atenció i en la satisfacció del pacient i el professional.
El pla de formació haurà de ser impartit per personal qualificat, especialistes
d’aplicacions, emprant els mitjans idonis. Preferentment, els cursos es duran a terme als
mateixos centres on anirà l’equipament.

8. DEMOSTRACIÓ OBLIGATÒRIA
Caldrà aportar certificat signat per un facultatiu o tècnic responsable conforme s’ha realitzat
una visita per part del personal facultatiu o tècnic a una instal·lació amb idèntiques
característiques a la de l’equipament sobre el qual es fa la proposta per tal de veure les
funcionalitats i qualitat del producte i els seus accessoris. S’haurà d’utilitzar el model que es
fa contar en l’Annex 5 d’aquest Plec.
(La realització d’aquesta demostració serà d’obligat compliment, sent motiu
d’exclusió la seva omissió. El certificat degudament omplert i signat s’haurà
d’incloure en el Sobre A).
9. ALTRES REQUERIMENTS:
Documentació tècnica complementària: Amb el subministrament de l’equip,
proveïdor ha d’incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:
o

o
o

o
o

o

el

(2) manuals complerts d’instruccions de funcionament amb totes les
possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent‐hi la
preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d’avaries.
(2) manuals d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació,
incloent‐hi les instruccions de muntatge d’accessoris i la seva aplicació.
(2) manuals d’instruccions de manteniment que ha de contenir les
instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i
esquemes, amb dimensions.
Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència.
Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis.
Instruccions de manteniment correctiu, incloent‐hi la relació d’avaries més
usuals i la seva solució.
Llicències i programari original. Amb el subministrament de l'equip el
proveïdor ha d'incloure, si l’equip porta el programari incorporat, el següent:
Llicència i CD originals del Sistema Operatiu implantat.
Llicència i CD originals dels programes implantats.
Llicència i CD originals del programa/s específic/s assistencial/s.
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10.

PRESENTACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA.

En el SOBRE B cal presentar:
1) Proposta tècnica (requeriments tècnics mínims).
Es presentarà la fixa tècnica que es fa constar en l’Annex 2 degudament omplerta, amb el
detall i la memòria tècnica i justificativa de l’equipament ofert i de l’acompliment de tots els
requeriments obligatoris.
L’esmentada fitxa tècnica es troba a disposició dels licitadors en el document anomenat
“21-0513_SB_fitxa tècnica”, el qual està disponible en format de full de càlcul editable en
l’eina del Sobre Digital i en l’apartat “Documentació” de la pestanya “Anunci de licitació” del
perfil del contractant d’aquest expedient.
La fitxa ha de contenir l’índex documental què relaciona cada aspecte amb el full de la
memòria tècnica. Una descripció de l’aspecte requerit què ofereix l’equipament presentat.
No omplir correctament totes les dades de la fitxa tècnica serà motiu d’exclusió de l’oferta.
S’haurà de presentar, també, juntament amb la fitxa tècnica, memòria tècnica de
l’equipament, fent constar els materials i composició, la marca, el model i número de
referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb les corresponents Product Data i
altra documentació gràfica de l’equipament ofert.
La memòria tècnica i altra documentació justificativa s’haurà de presentar en format pdf*
que permeti fer cerques en la totalitat del text del document i no s’admetran en cap cas
documents en paper escanejats, amb l´única excepció, en el seu cas, dels certificats: els
certificats si que s’admetran escanejats del paper. Les ofertes que no s’ajustin als formats
descrits en aquest paràgraf no es valoraran.
Tota la documentació presentada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es
presentin document en altres idiomes, s’hauran d’acompanyar de la seva corresponent
traducció a alguna de les llengües esmentades, en cas contrari s’entendran com a no
presentada.
2)
Certificat demostració de l’equipament, degudament omplert d’acord amb el model
de l’Annex 5 d’aquest Plec.
3)

Pla de formació, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7è d’aquest Plec.

4)
Una memòria tècnica de les adequacions associades a cada equip seguint els
indicacions de l’apartat 6è d’aquest Plec. (No hi ha model).
5)
Proposta tècnica (sotmesa a criteris de judici de valor): Caldrà omplir el
document “21-0513_SB_oferta_tècnica_valoració_subjectiva” amb tot el detall necessari
per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de l’oferta amb els mateixos
requeriments que hem detallat pels aspectes obligatoris.
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El document anomenat “21-0513_SB_oferta_tècnica_valoració_subjectiva”, es troba a
disposició dels licitadors en format de full de càlcul editable, en l’eina del Sobre Digital i en
l’apartat “Documentació” de la pestanya “Anunci de licitació” del perfil del contractant
d’aquest expedient.
6)

Altra documentació requerida en aquest Plec de prescripcions tècniques.

En el SOBRE C cal presentar:

1)

4)

Servei Tècnic i manteniment: Temps de resposta, Resolució d’averies i lliurament de
recanvis. Assistència telefònica i accés remot.
Ampliació del termini de garantia, respecte del mínim establert en aquest Plec.
Proposta econòmica anual de manteniment integrals “sense exclusions” (postgarantia).
Oferta econòmica del subministrament.

11.

RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I PENALITATS CONTRACTUALS

2)
3)

D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), s’estableix el següent règim de penalitats per al
compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos o condicions
especials d’execució del contracte.
11.1 Incompliments
Són incompliments molt greus:
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la
seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del
contracte.
Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan produeixi un
perjudici molt greu per a GSS. Un retard de 3 mesos per causes imputables al
contractista es considerarà en tot cas incompliment molt greu.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de
cobrament.
La comissió de dos incompliments greus en el termini d’un mes.
L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
que es refereix el Plec de clàusules administratives particulars.
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‐
‐

L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments.
L'incompliment d’alguna de les obligacions essencials del contracte o de les
condicions especials d'execució previstes al quadre de característiques.

Són incompliments greus:
‐

‐
‐
‐

‐
‐

La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la
seva inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.
L’incompliment dels terminis de lliurament oferts pel contractista.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si
escau, quan no produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
La comissió de dos incompliments lleus en el termini d’un mes.
Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan no produeixi un
perjudici molt greu per GSS.

Són incompliments lleus:
‐

La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en els plecs i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta
greu.

11.2 Penalitats
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a)

b)

c)

Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada
comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà en
funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l’import total del
contracte.
Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del
perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.
Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del
perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.

En el supòsit en què el contractista esdevingui en mora respecte el compliment dels
terminis establerts en el contracte, seran d’aplicació les penalitats establertes a l’article
193.3 de la LCSP, sens perjudici de les que poguessin correspondre d’acord amb allò
establert al present PCAP.
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D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la
gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent
del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent del preu
del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista
no requereix intimació prèvia per part de l’Administració.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
11.3 Imposició de les penalitats
Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan
de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments
esmentats.
En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució,
aquesta l’ha d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que
l’audiència del contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d’Estat
o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva.
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els
seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de
contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a
menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha
d’emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al
contractista
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ANNEXOS

ANNEX 1.- Pla de necessitats
ANNEX 2.- Fitxa tècnica: Requeriments tècnics mínims de la unitat radiològica digital per a
l’Hospital Comarcal del Pallars-Centre d’Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis
Sanitaris).
ANNEX 3.- Requeriments de les adequacions i instal·lacions associades a la implantació de
l’equipament. (S’inclou plànol).
ANNEX 4.- Certificat visita tècnica obligatòria
ANNEX 5.- Certificat demostració obligatòria
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ANNEX 1
Pla de necessitats

Nom de l’equipament
mèdic

Unitats

Import total amb
adequacions (sense IVA)

Unitat RX digital tipus
columna amb 2 detectors

1

175.450,00 €
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ANNEX 2
FITXA TÈCNICA
REQUERIMENTS TÈCNICS MÍNIMS DE LA UNITAT RADIOLÒGICA DIGITAL PER A
L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS-CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT DE
SUERT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).
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Subministrament d'una unitat radiològica digital per a l'Hospital Comarcal del Pallars-Centre d'Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis Sanitaris)
Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513

SALA RX
HCLP-CAP
Pont Suert

NIF:

Nota: a la columna "Índex documental de la descripció", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques de l'equip ofertat, descripció curta" cal afegir una
breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

Definició
La solució constarà d'una unitat de sistema de radiologia convencional digital consistent en generador, tub de Raigs X amb suport de columna a terra, taula de pacient, Bucky mural, sistema de detecció digital
mitjançant panell pla i consola de control i adquisició; aquesta sala inclourà tot el programari i els accessoris necessaris.
L'equip ha d'estar format per un generador de raigs X, dos detectors digitals (Un fix ubicat al Bucky mural i un detector sense fil a la taula per obtenir tot tipus d'imatges radiològiques) i una consola/estació
d'adquisició/control.
Cal adjuntar Full Quality Assurance del conjunt del model ofert. Cal adjuntar Product Data del model ofert.
És causa
d'exclusió

Prestacions tècniques i funcionals

Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

Índex documental de la
descripció.

1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris
quedaran excloses

Generador de raigs X i tub de raigs X

1

Generador de raigs X
El sistema ha de permetre l'adquisició de tot tipus d'imatges digitals de radiologia de crani,
abdomen, tòrax, extremitats inferiors i superiors, tant de pacients adults com dels pediàtrics.

SI

2 Generador d'alta freqüència controlat per microprocessador

SI

3 Potència mínima del generador de 50kW

SI

4 Temps mínim d'exposició d'1 ms amb exposimetria automàtica

SI

5 Presentació digitalitzada dels paràmetres de tècnica i exposició

SI

6 Especificar si l'equip disposa de tècniques de 0, 1, 2 i 3 punts

SI

Sistema de control i presentació de càrrega del tub automàtic, així com de la protecció contra
7
sobrecàrregues. Cal especificar el tipus

SI

8 Indicador de codi d'errors amb taxa de rebuig i comptador del número d'exposicions radiogràfiques

SI

Programació anatòmica. Cal especificar nombre de protocols configurats i/o configurables per
9
l'usuari

SI

Tub de raigs X
10 Ànode giratori amb alta velocitat

SI

11 Doble focus amb mida nominal no superior a 0,6 i 1,3 mm, aproximadament

SI

12 Apte per treballar a la màxima potència del generador en focus gruix

SI

13

Sistema refrigeració intern sense necessitat de subministraments externs, indicar sistema (oli,
aigua, aire…)

SI

14 Capacitat tèrmica de l'ànode igual o més gran de 300.000 HU

SI

15 Filtració total del tub no inferior a l'equivalent a 2,5 mm de Al

SI

16 Solucions de reducció de dosis programa, especificar filtres afegits. Especificar.

SI

17

Pendent anòdica que permeti cobrir un camp mínim d'almenys 40x40 cm a 1 metre (focus detector) pel detector fix

SI

18 Dispositiu per a la indicació de la distància focus - detector

SI

19 Col·limació automàtic i manual multilàmines - simètric o asimètrica amb rotació mínima de +/-45º

SI

Taula i bucky mural
Taula d'exploracions
20 Taula radiogràfica amb tauler flotant

SI

21 Disposarà de sistema de frens electromagnètics per mitjà de pedal

SI

22 Desplaçament en alçada motoritzat

SI

23

La taula suportarà un pes de 250 kg. aproximadament (estàtic). Indicar pes en estàtic i en
posicions extremes.

SI

24 Especificar l'alçada mínima i màxima de la taula (en cm)

SI

Graella antidifusora extraïble. Graella oscil·lant o universal. Cal indicar les característiques
- lines/cm
- focus en cm
25 -relació x:y
-rang adquisició
indicar com es fa l'extraccíó
inidicar nombre de parrilles, tipus

SI

26 CAE amb un mínim de 3 cambres d'ionització

SI

Bucky mural
27 Suport vertical amb sistema de fixació a terra o mural

SI

28 Disposarà de moviments de desplaçament verticals, amb frens.

SI

Graella antidifusora extraïble. Graella oscil·lant o universal. Cal indicar les característiques
- lines/cm
- focus en cm
29 -relació x:y
-rang adquisició
indicar com es fa l'extraccíó
inidicar nombre de parrilles, tipus

SI

29 Agafadors per poder realitzar estudis en lateral del tòrax

SI

30 CAE amb un mínim de 3 cambres d'ionització.

SI
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Subministrament d'una unitat radiològica digital per a l'Hospital Comarcal del Pallars-Centre d'Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis Sanitaris)
Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513

SALA RX
HCLP-CAP
Pont Suert

NIF:

Nota: a la columna "Índex documental de la descripció", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques de l'equip ofertat, descripció curta" cal afegir una
breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

Definició
La solució constarà d'una unitat de sistema de radiologia convencional digital consistent en generador, tub de Raigs X amb suport de columna a terra, taula de pacient, Bucky mural, sistema de detecció digital
mitjançant panell pla i consola de control i adquisició; aquesta sala inclourà tot el programari i els accessoris necessaris.
L'equip ha d'estar format per un generador de raigs X, dos detectors digitals (Un fix ubicat al Bucky mural i un detector sense fil a la taula per obtenir tot tipus d'imatges radiològiques) i una consola/estació
d'adquisició/control.
Cal adjuntar Full Quality Assurance del conjunt del model ofert. Cal adjuntar Product Data del model ofert.
És causa
d'exclusió

Prestacions tècniques i funcionals

Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

Índex documental de la
descripció.

1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris
quedaran excloses

Accessoris
31 Sistema de comunicació amb el pacient, entre la sala d'exploració i el control

SI

32 Suports necessaris per a la taula d'exploracions (agafadors, barres tècniques, altres)

SI

33 Suports laterals per a bucky mural per realitzar estudis de tòrax

SI

34 Suport superior per a bucky mural per als braços del pacient

SI

35 Protector per a peus en càrrega

SI

Detectors digitals
Detector digital fix a bucky
L'equip estarà dotat de un detector de iodur de cesi digital fixo al bucky mural amb tot el sistema
36 de connexió de dades i alimentació elèctrica integrat en l'equip. Especificar el material de

SI

fabricació
37 Les mides dels detetors fixes han de ser de 43x43 aproximadament

SI

38 Profunditat de 16 bits per pixel

SI

39 Mida del píxel menor o igual a 160 μm detector fix (Cal especificar la mida del detector i del píxel)

SI

Cal especificar DQE mesurats segons les especificacions i qualitats del feix de l'estàndard IEC
62220-1 2015: qualitat del feix RQA-5, 1 µGy, 1.0 cicles/mm
Cal indicar el temps de previsualització de la imatge i el temps de visualització de la imatge
41
totalment processada
Especificar la freqüència mínima necessària de calibratge del detector i el procediment de
42
calibratge
40

43 Especificar la metodologia per a l'exploració dels pacients enllitats

SI
SI
SI
SI

Detector digital mòbil wifi a taula
44 L'equip estarà dotat d'un detector digital Wi-Fi a taula amb un per màxim de 3,5 kg.
45

Inclou base de carrega directe en la sala, si no disposa de carrega directa solucio equivalent amb
parking de detector i base de carrega per a bateries (incloure minim 3 per detector)

SI
SI

46 Detector de Iodur de Cesi de 35x43 cm

SI

47 Profunditat de 16 bits

SI

48 Mida del píxel menor o igual a 160 μm detector fix (Cal especificar la mida del detector i del píxel)

SI

49

Cal especificar DQE mesurats segons les especificacions i qualitats del feix de l'estàndard IEC
62220-1 2015: qualitat del feix RQA-5, 1 µGy, 1.0 cicles/mm

SI

50

Cal indicar el temps de previsualització de la imatge i el temps de visualització de la imatge
totalment processada

SI

51 Cal especificar grau IP del detector

SI

52 Resistent a caigudes. Indicar proves de validació resistència a caigudes, sistemes de protecció

SI

El preu d'intercanvi del detector degut a qualsevol motiu (inclòs mal ús) no podrà ser superior a
53
40.000€ (Iva inclòs).

SI

Estació d'adquisició i Programes de post processat i especifics i Dicom
54 Ha d'incloure SAI

SI

55 Ha d'incloure les llicències DICOM 3.0 per a objectes DR:

SI

56 — Basic Greyscale Print SCU

SI

57 — Storage SCU/SCP DR/CR

SI

58 — Storage Commitment SCU DR

SI

59 — Modality Worklist SCU

SI

60 — Media Exchange DR

SI

61 — DICOM SR (per a la futura integració amb el sistema de dosi)

SI

62 — Modality Performance Procedure Step (MPPS)

SI

63 — Query/Retrieve

SI

64 Funció de transferència automàtica de les imatges al mode DICOM especificat

SI

Incloure la possibilitat d'exportar les imatges en RawData mitjançant USB i/o mitjançant enviament
65
a PACS

SI

66 Cal incloure DICOM Conformance Statement

SI

67 Estació d'adquisició situada a la sala de control a l'abast de l'operador

SI

Disposarà d'un monitor LCD de 19" que permeti la visualització immediata de les imatges
68
adquirides

SI

69 Indicar mètode d'introducció de dades (teclat alfanumèric i ratolí, pantalla tàctil, etc.)

SI

Estarà dotada de les funcions bàsiques de procés d'imatge, incloent-hi anonimació d'estudis. Cal
70
especificar altres funcions.

SI
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Subministrament d'una unitat radiològica digital per a l'Hospital Comarcal del Pallars-Centre d'Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis Sanitaris)
Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513

SALA RX
HCLP-CAP
Pont Suert

NIF:

Nota: a la columna "Índex documental de la descripció", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques de l'equip ofertat, descripció curta" cal afegir una
breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

Definició
La solució constarà d'una unitat de sistema de radiologia convencional digital consistent en generador, tub de Raigs X amb suport de columna a terra, taula de pacient, Bucky mural, sistema de detecció digital
mitjançant panell pla i consola de control i adquisició; aquesta sala inclourà tot el programari i els accessoris necessaris.
L'equip ha d'estar format per un generador de raigs X, dos detectors digitals (Un fix ubicat al Bucky mural i un detector sense fil a la taula per obtenir tot tipus d'imatges radiològiques) i una consola/estació
d'adquisició/control.
Cal adjuntar Full Quality Assurance del conjunt del model ofert. Cal adjuntar Product Data del model ofert.
És causa
d'exclusió

Prestacions tècniques i funcionals

Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

Índex documental de la
descripció.

1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris
quedaran excloses

Cronograma d'implantació i condicions de lliurament
Proposta de planificació global de la instal·lació de la sala.
71 L'equipament ofert haurà d'estar instal·lat i posat a disposició per al seu funcionament amb el

SI

corresponent certificat de conformitat abans del dia 31/12/2021.
,
LICITADOR
NIF
Nom i cognoms
Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms
Representant 2
DNI Representant 2

Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul.
D'acord amb l'apartat 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, "a travès de l'eina de Sobre
Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat reconegut, amb la signatura del qual s'entén
signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els
documents que la composen."

Lloc
Data
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ANNEX 3
REQUERIMENTS DE LES ADEQUACIONS I INSTAL·LACIONS ASSOCIADES A LA
IMPLANTACIÓ DE L’EQUIPAMENT

L'abast de l'actuació a realitzar conjuntament amb el subministrament del nou equipament
serà la estrictament necessària per al seu funcionament i els treballs de modificació general
de la sala, vestuaris, etc. per adaptació a la normativa actual.
L'adjudicatari deixarà els espais afectats en perfecte estat d'ús, respectant les qualitats i
especificacions del CAP.
S’adjunta plànol amb l’estat actual i la proposta d’adpatació de la nova sala de RX.
Els treballs de l'adjudicatari de l'equip seran:

Obra Civil
1. Realització de tots els treballs previs destinats a garantir totes les proteccions
nosocomials necessàries.
2. Realització i retirada d’enderrocs.
3. Retirada de les instal·lacions (elèctrica, climatització, etc.) existents no necessàries.
4. Regates per a instal·lacions amb la col·locació de les canals d’inox necessàries.
5. S’instal·la un paviment de PVC homogeni, incloses cantoneres, etc., segons
necessitat.
6. S’haurà de pintar tots els espais afectats.

Carpinteria
1. S’instal·la un aplacat d’ HPL de 8mm. en tots els tancaments vulnerables de la sala.

Instal·lació elèctrica
1. Es refà la instal·lació elèctrica per al correcte funcionament de l’equipament i de la
sala. Inclou quadre elèctric, cablejat i canalitzacions.
2. Es substitueixen les lluminàries existents per unes altres tipus LED.
3. Instal·lació de climatització, segons necessitat.
4. Bomba de calor per la sala de 8 kW de potència frigorígica, segons necessitat.
5. Cal incloure el sistema de control de la climatització.
6. Altres instal·lacions.
7. Es refà la instal·lació de comunicacions entre els diferents equips.
8. Legalització de totes les instal·lacions segons la normativa sectorial.
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ANNEX 4
CERTIFICAT VISITA TÈCNICA OBLIGATÒRIA

Descripció de l’objecte del
contracte

Número d'expedient

SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT RADIOLÒGICA
DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARSCENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT DE SUERT
(GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).

GSSV-SU-O-21-0513

Nom de l'empresa que ha
realitzat la visita
Centre
CAP Pont de Suert (RX GSS)

Responsable del CAP
Nom i cognoms:
Càrrec:
Lloc i data:
Signatura

SEGELL CENTRE
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ANNEX 5
CERTIFICAT DEMOSTRACIÓ OBLIGATÒRIA

Descripció de l’objecte
del contracte:

SUBMINISTRAMENT
D’UNA
UNITAT
RADIOLÒGICA
DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARSCENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT DE SUERT (GESTIÓ
DE SERVEIS SANITARIS).

Número d'expedient
GSSV-SU-O-21-0513
Nom de l'empresa
que ha realitzat la demostració

Equip amb què s'ha
realitzat la
demostració
(indicar equip,
marca i model)

Centre / Lloc on
s'ha realitzat la
demostració

PERSONAL DE GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP
Nom i cognoms
Categoria professional /
Càrrec (si procedeix)

Lloc i data
Signatura
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