Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 001

Material de reanimació
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000031

Tub#orofaringi#GuedelMayo#de polietilè
de#100#mm.Translúcid,co
rbat,aplanat i de
material#semirígid.Extr
em proximal
reforçat.Amb
límit#dental.Extrem#dis
tal amb vores
arrodonides i
atraumàtiques.Estèril..
UNIT

UN

300,000

0,701800

0,580000

210,54

174,00

21

40000032

Tub#orofaringi#GuedelMayo#de polietilè
de#110#mm.Translúcid,co
rbat,aplanat i de
material#semirígid.Extr
em proximal
reforçat.Amb
límit#dental.Extrem#dis
tal amb vores
arrodonides i
atraumàtiques.Estèril..
UNIT

UN

1.000,000

0,701800

0,580000

701,80

580,00

21

1/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000119

Mascareta reanimació
silicona
adult.Mascareta de
reanimació de color
transparent que
impedeix el contacte
directe amb la boca del
pacient..UNIT

UN

3,000

220,220000

182,000000

660,66

546,00

21

40002801

Tub#orofaringi#de#Guede
l#o#Mayo#de polietilè
de#70mm.Translúcid,corb
at,aplanat i de
material#semirígid.Extr
em proximal
reforçat.Amb
límit#dental.Extrem#dis
tal amb vores
arrodonides i
atraumàtiques.Estèril..
UNIT

UN

100,000

0,701800

0,580000

70,18

58,00

21

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

2/66

1.643,18
1.358,00

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 002

Material d'aspiració al buit
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000043

Bossa per sistemes
d'aspiració de xarxa
centralitzada amb
vàlvula seguretat.
Volum de 2L.Bossa de
plàstic flexible
acoplable a un
contenidor connectat a
la xarxa central de
buit, amb vàlvula de
seguretat interna
anti-reflux.UNIT

UN

2,000

1,694000

1,400000

3,39

2,80

21

40005689

Contenidor per bossa
d'aspiració del sistema
de buit amb capacitat
2L.UNIT

UN

10,000

23,595000

19,500000

235,95

195,00

21

40005690

Set connexions sistema
aspiració buit d'un sol
ús (tubular +
connector).UNIT

UN

1.848,000

1,573000

1,300000

2.906,90

2.402,40

21

40005691

Tub de silicona per
sistema d'aspiració de
buit amb connexions.
Connectales bosses amb
la font de buit..UNIT

UN

10,000

18,150000

15,000000

181,50

150,00

21

3/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

4/66

3.327,74
2.750,20

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 003

Pinces
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000050

Pinça hemostàtica per
fístula. Pinça formada
per dos braços units
per una molla que manté
la compressió en el
punt de punció i evita
el sagnat..UNIT

UN

600,000

7,260000

6,000000

4.356,00

3.600,00

21

40000074

Pinça de plàstic tipus
Kocher. Pinça de
plàstic en forma de
tisora, de 10 cm de
longitud aproximadament
i sense dents.
Dissenyada per tancar
seccions circulars de
tub sense
malmetre'l..UNIT

UN

50,000

0,726000

0,600000

36,30

30,00

21

40001215

Pinça de metall amb
rodets en els seus
braços, per comprimir
el tub de plàstic de la
bossa de sang i la
homogeneïtzació de
segments en control de
qualitat i proves de
compatibilitat..UNIT

UN

5,000

201,752980

166,738000

1.008,76

833,69

21

5/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

6/66

5.401,06
4.463,69

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 004

Xeringues
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000033

Xeringa de 10 ml,de 3
peces amb conexió Luer
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

5.200,000

0,138424

0,114400

719,80

594,88

21

40000034

Xeringa de 20 ml,de 3
peces amb conexió Luer
excèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

1.000,000

0,173030

0,143000

173,03

143,00

21

7/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000035

Xeringa de 3 ml,de 3
peces amb conexió Luer
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

3.000,000

0,079594

0,065780

238,78

197,34

21

40000036

Xeringa de 50 ml,de 3
peces amb conexió Luer
excèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

10,000

0,449878

0,371800

4,50

3,72

21

8/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000037

Xeringa de 5 ml,de 3
peces amb conexió Luer
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

9.900,000

0,077864

0,064350

770,85

637,07

21

40000070

Xeringa de 1 ml,de 3
peces amb conexió Luer
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

2.000,000

0,077864

0,064350

155,73

128,70

21

9/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000076

Xeringa de 10 ml,de 2
peces amb conexió Luer
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre de
PP,èmbol de
PE.Estèril,apirògen.No
latex,PVC ni DEHP..UNIT

UN

700,000

0,041527

0,034320

29,06

24,02

21

40000101

Xeringa de 60 ml,de 3
peces amb conexió
Luerlock
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,ales de
subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP.C.UNIT

UN

10.200,000

0,467181

0,386100

4.765,25

3.938,22

21

10/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000103

Xeringa de 5 ml,de 3
peces amb conexió
Luerlock
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,ales de
subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

100,000

0,076000

0,062810

7,60

6,28

21

40000104

Xeringa de 10 ml,de 3
peces amb conexió
Luerlock
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,ales de
subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

3.000,000

0,138424

0,114400

415,27

343,20

21

11/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000105

Xeringa de 20 ml,de 3
peces amb conexió
Luerlock
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,ales de
subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

100,000

0,242242

0,200200

24,22

20,02

21

40000131

Xeringa de 3 peces d'1
ml amb agulla
incorporada.Conexió
Luer concèntrica i
dispositiu
seguretat.Agulla de 26G
1/2'(0,45x13mm).Graduad
a amb escala
centesimal,ales de
subjecció,interior
siliconat.Estèril,apirò
gena.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

9.900,000

0,207636

0,171600

2.055,60

1.698,84

21
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28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001616

Xeringa de 20 ml,de 2
peces amb conexió Luer
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre de
PP,èmbol de
PE.Estèril,apirògen.No
latex,PVC ni DEHP..UNIT

UN

1.856,000

0,108743

0,089870

201,83

166,80

21

40001617

Xeringa de 2 ml,de 3
peces amb conexió Luer
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

6.000,000

0,079594

0,065780

477,56

394,68

21

13/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001618

Xeringa de 60 ml,de 3
peces amb conexió Luer
excèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,amb ales
de subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre,èmbol de
polipropilè i pistó de
poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

500,000

0,449878

0,371800

224,94

185,90

21

40003823

Xeringa de 50 ml,3
peces amb conexió
Luerlock
concèntrica.Escala
mesuradora en
mil·lilitres,ales de
subjecció,interior
siliconat.Formada
per:cilindre opac,èmbol
de polipropilè i pistó
de poli-isopré
sintètic.Estèril,apiròg
en.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

2.600,000

0,519090

0,429000

1.349,63

1.115,40

21

14/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40003824

Xeringa de 3 peces d'1
ml amb agulla
incorporada.Conexió
Luer concèntrica i
dispositiu
seguretat.Agulla de 25G
1/2'(0,5x16mm).Graduada
amb escala
centesimal,ales de
subjecció,interior
siliconat.Estèril,apirò
gena.No latex,PVC ni
DEHP..UNIT

UN

1.000,000

0,207636

0,171600

207,64

171,60

21

40005423

Xeringa de
10ml,3peces(cilindre,èm
bol de PP i pistó de
poliisopré
sintètic).Connexió
Luerlock
concèntrica.Escala
mesuradora en
ml,ales,interior
siliconat.Estèril,apirò
gen.No latex,PVC ni
DEHP.Contenidor primari
de limfòcit i cèl·lules
mesènquimals.C.UNIT

UN

1.000,000

0,153065

0,126500

153,07

126,50

21

15/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40005425

Xeringa de
20ml,3peces(cilindre,èm
bol de PP i pistó de
poliisopré
sintètic).Connexió
Luerlock
concèntrica.Escala
mesuradora en
ml,ales,interior
siliconat.Estèril,apirò
gen.No latex,PVC ni
DEHP.Contenidor primari
de limfòcit i cèl·lules
mesènquimals.C.UNIT

UN

200,000

0,339405

0,280500

67,88

56,10

21

40005803

Xeringa de 50 ml,
composta de 3 peces amb
connexió Luer
Lock,concèntrica. Amb
escala mesuradora
graduada en
mil#lilitres, estèril
id’un sòl ús. Amb ales
de subjecció.
Compatible amb bomba de
xeringuesNew Era, model
NE-100.C.UNIT

UN

500,000

0,532400

0,440000

266,20

220,00

21

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

16/66

12.308,44
10.172,27

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS
Equips d'infusió, transferència i extrac
Partida: 000000

Lot: 005

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000040

Equip infusió sang amb
conexió Luerlock,de
165cm.Fabricat en
PVC.Compost per punxó
amb presa d'aire i
càmera amb vàlvula
flotant de seguretat i
filtre de malla de 200
micres,tub amb
regulador de flux i
connexió Luer-Lock
mascle. Estèril..UNIT

UN

500,000

0,532400

0,440000

266,20

220,00

21

40000041

Equip d´extracció de
sang de 70cm amb agulla
pels dos
costats.Compost per
dues agulles d'acer
inoxidable siliconat
amb punta bisellada i
triple facetat,amb
dispositiu de protecció
i separades per un
tubuladura de PVC de
70cm amb
clamp.Estèril..UNIT

UN

200,000

1,612325

1,332500

322,47

266,50

21

17/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000117

Equip d'infusió per
productes hematològics
compatible amb bomba
Alaris GW.Equip de
clorur de polivinil
compost per punxó
perforador,amb o sense
presa d'aire,filtre de
200 micres,sensor de
pressió, port en Y i
connexió
Luer-Lock.Exempt de
làtex..UNIT

UN

400,000

7,754890

6,409000

3.101,96

2.563,60

21

40000134

Equip infusió sang amb
conexió Luerlock,de
150cm.Fabricat en
PVC.Compost per punxó
amb presa d'aire i
càmera amb vàlvula
flotant de seguretat i
filtre de malla de 200
micres,tub amb
regulador de flux i
connexió Luer-Lock
mascle. Estèril..UNIT

UN

1.000,000

0,821360

0,678810

821,36

678,81

21

18/66
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000775

Equip infusió sang amb
conexió Luerlock,de
190cm.Fabricat en
PVC.Compost per punxó
sense presa
d'aire,càmera i filtre
de malla de 15
micres,tub amb
regulador de flux i
connexió Luer-Lock
mascle. Estèril..UNIT

UN

1.000,000

0,770117

0,636460

770,12

636,46

21

40001403

Equip de línies
compatible amb
escalfador de
sang/fluids
Astotherm.Tub de PVC de
7m i 50 ml de
capacitat,amb clamp de
pinça,connexió
Luer-Lock i port
d'injecció.Conté
DEHP.Lliure de
làtex.Estèril..UNIT

UN

200,000

9,317000

7,700000

1.863,40

1.540,00

21

19/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40002006

Equip de transferència
de PVC, compost d'un
perforador amb presa
d'aire, clamp regulador
de fluxes i connexió
luer lock mascle.itud
del equip de 34 cm i un
volum de purga de 2 ml.
Sense làtex i resistent
a lípids..UNIT

UN

400,000

0,707850

0,585000

283,14

234,00

21

40002007

Tubuladura de 50cm amb
connexió mascle
Luer-Lock per un extrem
i connexió femella
Luer-Lock per l'altra
extrem.Diàmtre
intern:3mm, resistencia
màxima:1 bar.Tubuladura
composta de clorur de
polivinil transparent
sense DEHP, sense
làtex. Estèril..UNIT

UN

100,000

0,605000

0,500000

60,50

50,00

21

20/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40002569

Equip de transferencia
de 2 vies, sense latex.
Compost per dos
perforadors en ''Y'',
clamp pla blanc i una
tubuladura de
clorurivinil que
desenboca en luer-lock
mascle, i tub de
2,9x4,1x150 mm.
Estèril.UNIT

UN

2.000,000

1,977740

1,634496

3.955,48

3.268,99

21

40002571

Equip de transferencia
de 4 vies.Fabricat en
PVC. Compost per 4
perforadors en
'Y',tubuladura d'unió i
4 connexions luer-lock
en 'Y'. Mesures:
Longitud total del
sistema de 71 cm, volum
de purga de 5 ml.
Estèril. Sense
làtex.UNIT

UN

1,000

6,056050

5,005000

6,06

5,01

21
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40004462

Equip d'infusió de PVC
de 230cm,compatible amb
bomba Alaris GW.Format
per:Punxó amb presa
d'aire,càmera
dosificadora amb
filtre(15
micres),clamp,filtre
d’entrada
d’aire,vàlvula
anti-sifó i connexió
mascle Luer-Lock.No
làtex ni
DEPH.Estèril..UNIT

UN

300,000

5,584150

4,615000

1.675,25

1.384,50

21

40005231

Equip de transferència,
resistent a DMSO. Equip
compost de dos punxons
en Y i un port per a
punxons. Disposa de 2
clamps de pinçn a cada
tubuladura de cada
punxó. Mesures: 20 cm
de longitud.
Estèril.CAIX de 20 UNIT

UN

10,000

726,000000

600,000000

7.260,00

6.000,00

21

22/66
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40005424

Tubuladura transaparent
de PVC sense
DEHP.Connexions:mascle
Luer-Lock i femella
Luer-Lock. Mesures:
Longitud:54cm, diàmtre
intern:3 mm i 4 ml de
purga. Força de
resistencia màxima de 2
bar.No làtex.
Estèril.C.UNIT

UN

11.200,000

0,534820

0,442000

5.989,98

4.950,40

21

40006082

Tubuladura PVC de 150
cm amb connexió mascle
Luer-Lock per un extrem
i connexió femella
Luer-Lock per l'altra
extrem.Diàmtre intern:
3 mm, força de
resistencia max: 1 bar.

UN

10,000

0,605000

0,500000

6,05

5,00

21

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

23/66

26.381,97
21.803,27

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS
Connectors i accessoris d'infusió, trans
Partida: 000000

Lot: 006

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000014

Clau 3 vies i conexió
Luerlock.De
policarbonat
transparent amb aletes
i taps de polietilè.Una
conexió mascle i dos
conexions
femelles,totes
Luerlock.Resistència a
pressions de fins a 3
bar,fluxos de fins 400
ml/min.No làtex,PVC ni
DEHP.Estèril..UNIT

UN

15.000,000

0,363000

0,300000

5.445,00

4.500,00

21

40000048

Tap blanc Luer-Lock,
estèril. Tap de ABS de
grau mèdic, amb sistema
d'ajust hermètic,
extrem proximal amb
connexió Luer-Lock. No
làtex, DEHP i ftalatos,
atòxic i apirogen.
Estèril..UNIT

UN

2.000,000

0,968000

0,800000

1.936,00

1.600,00

21

24/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000779

Punxó amb vàlvula
seguretat. Punxó de ABS
de grau mèdic amb tap
protector de polietilè
i vàlvula de seguretat
de policarbonat
transparent i silicona.
Amb ales. Lliure de
làtex i PVC.
Estèril..UNIT

UN

3.000,000

2,299000

1,900000

6.897,00

5.700,00

21

40000918

Tap Luer-Lock amb doble
conexió mascle i
femella, estèril. Tap
de plàstic rígid de
grau mèdic, amb sistema
d'ajust hermètic, con
mascle per un extrem i
conexió femella per
l'altra..CAIX de 100
UNIT

UN

16.000,000

0,145200

0,120000

2.323,20

1.920,00

21

40001234

melles, una d'elles amb
valvula de seguretat.
Composta de plàstic
rígid, amb connexions
Luer-Lock. Resistència
a lípids i als
anptics..UNIT

UN

10,000

3,630000

3,000000

36,30

30,00

21

25/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001487

Punxó amb ales i punt
d'injecció.Fabricat en
ABS de grau mèdic amb
tap protector de
polietilè i membrana
d'isoprè.Lliure de
làtex i PVC.
Estèril..UNIT

UN

40,000

3,630000

3,000000

145,20

120,00

21

40002004

Regleta de 3 claus de 3
passos que proporcionen
5 connexions
Luer-Lock.4 connexions
femella i una
mascle.Codi de color
per cada clau.Fabricada
en policarbonat
transparent.Resistència
a lípids i als
antisèptics.No làtex ni
DEHP.Apirogen.Estèril..
UNIT

UN

400,000

2,420000

2,000000

968,00

800,00

21

40003227

Conector en Y sense
agulla de dos femelles
i un conector mascle.
Totes les conexions
Luer-Lock..CAIX de 12
UNIT

UN

700,000

0,847000

0,700000

592,90

490,00

21

26/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40003995

Punxó acoplador
resistent a DMSO. Punxó
de plàstic rígid de
grau mèdic resistent a
DMSO, amb membrana per
punt d'injecció per ag.
Estèril..UNIT

UN

100,000

5,945940

4,914000

594,59

491,40

21

40004458

Conector de
policarbonat
transparent amb vàlvula
de seguretat de
silicona.Antireflux i
antibacterià.Connexió
distal macle Luer-Lock
i proximal femella Luer
Lock.Mesures:2,53cm.Resistència:60psi.F
luxes:160ml/min.No
làtex,DEHP ni
PVC.Estèril..UNIT

UN

10,000

0,605000

0,500000

6,05

5,00

21

40004460

Caixa de protecció per
connexions. Caixa
rectangular de
polipropilè amb escuma
de poliuretà en el seu
interior . Mesures:
20mm dada, 30mm de
longitud i 20mm
d'amplada. Lliure de
làtex i ftalats.
Estèril.UNIT

UN

7.500,000

1,149500

0,950000

8.621,25

7.125,00

21

27/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40004463

Allargadera de 2 llums
en forma 'Y' amb
conexions luer lock i
valvules de
seguretat.Dues
connexions femella i
una mascle. Fabricada
de poliuretà
transparent de 10 a
15cm aproximadament i
amb clamps per
tancament
opcional..UNIT

UN

100,000

3,388000

2,800000

338,80

280,00

21

40006128

Connector fabricat en
plàstic de grau mèdic,
amb ambdues connexions
femella luer-lock.
Envasat individualment.
Estèril.

UN

100,000

1,573000

1,300000

157,30

130,00

21

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

28/66

28.061,59
23.191,40

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 007

Bosses
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000001

Bossa d'extracció de
sang total
simple,450ml.Apte per
conservació i
transfusió.Sistema
tancat.Bossa de PVC
biocompatible amb 63ml
d'anticoagulant
CPD-adenina,agulla 16G
amb sistema de
seguretat actiu.Envàs
individual.Apirogen.No
làtex.Estèril.C.UNIT

UN

1.200,000

6,050000

5,000000

7.260,00

6.000,00

21

40000200

Bossa de transferència
de sang de 600ml, amb
punxó. Circuit tancat
de plàstic
biocompatible amb
tubuladura i
punxó.Disposa de 2
ports per a punxons
protegits per
llegüetes.Resistent a
centrifugació.Envasades
individualment.Estèril.
C.UNIT

UN

3.000,000

3,630000

3,000000

10.890,00

9.000,00

21

29/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000831

Bossa de transferència
de sang de 1000ml, amb
punxó. Circuit tancat
de plàstic
biocompatible amb
tubuladura i
punxó.Disposa de 2
ports per a punxons
protegits per
llegüetes.Resistent a
centrifugació.Envasades
individualment.Estèril.
C.UNIT

UN

900,000

4,840000

4,000000

4.356,00

3.600,00

21

40000839

Bossa de transferència
de sang de 2000ml, amb
punxó. Circuit tancat
de plàstic
biocompatible amb
tubuladura i
punxó.Disposa de 2
ports per a punxons
protegits per
llegüetes.Resistent a
centrifugació.Envasades
individualment.Estèril.
C.UNIT

UN

600,000

8,470000

7,000000

5.082,00

4.200,00

21

30/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000844

Bossa d'extracció SCU
de 150ml.Bossa de PVC
amb DEHP,amb 25 ml
d'anticoagulant CPD.Amb
ports per punxons i
injeccions.2 agulles de
15G amb protector,en
una tubuladura en Y amb
3 clamps.Sistema
tancat. Sense làtex.
Estèril.C.UNIT

UN

330,000

12,100000

10,000000

3.993,00

3.300,00

21

40001072

Bossa de transferència
de sang de 600ml, amb
Luer. Bossa de PVC
plastificat amb TOTM,
amb 2 ports per a
punxons. Disposa d'una
tubuladura de 75cm amb
conexió Luer mascle i
tap. Lliure de làtex.
Estèril.C.UNIT

UN

500,000

3,025000

2,500000

1.512,50

1.250,00

21

31/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001079

Bossa de transferència
de sang de 400ml.Bossa
de PVC plastificada amb
TOTM,amb tubuladura
integrada i a l'extrem
un punxó perforador amb
funda
incorporada.Disposa de
dos orificis protegits
amb llengüetes per
conexió amb punxó
perforador.Estèril.C.UN
IT

UN

6.200,000

3,025000

2,500000

18.755,00

15.500,00

21

40001080

Equip de transferència
de cèl·lules mare de
250ml,estèril.Kit pel
rentat i infusió de
CM.Compost de 2 bosses
de PVC unides per un
tub d'EVA.De la bossa
mare surt una línia amb
3 conexions en 'Y'(dos
spikes i un luer
femella).Presentació
individual.C.UNIT

UN

20,000

48,479860

40,066000

969,60

801,32

21

32/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001171

Bossa de transferència
de sang de 150ml.Bossa
de PVC plastificada amb
DEHP, amb 2 ports per
punxons protegits amb
llengüetes.Tubuladura
amb punxó
perforador,sense presa
d'aire,amb funda
incorporada.Mesures:11,
5x15,5cm.Estèril.Apirog
en.No làtex.C.UNIT

UN

1.200,000

3,025000

2,500000

3.630,00

3.000,00

21

40001278

Kit de transferència de
concentrat d'hematies
leucodeplecionats i
plasma.Compost
de:Tubuladura amb
punxó,es ramifica en 6
bosses de PVC amb DEHP
de 100ml.Clam de pinça
i port per
punxons.Envàs
individual.Estèril.No
làtex.C.UNIT

UN

700,000

12,100000

10,000000

8.470,00

7.000,00

21

33/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001279

Kit de transferència de
plaquetes. Kit compost
d'una tubuladura, que
es ramifica en 4 bosses
de 600ml. Les bosses de
PVC plastif amb DEHP
també disposen de dos
ports per a punxons
protegits amb
llengüetes. Estèril.
Lliure de làtex.C.UNIT

UN

300,000

12,100000

10,000000

3.630,00

3.000,00

21

40002112

Bossa de
criopreservació de
cèl·lules mare
hematopoètiques,de
750ml.Volum de treball:
190-80ml.Fabricat
d'EVA.Mesures:122x225
mm.Resistent a
DMSO.Bossa addicional
130x285mm.Resistent a
temperatures de fins a
196ºC.Estèril.C.Empaque
tament individual..UNIT

UN

2.500,000

30,250000

25,000000

75.625,00

62.500,00

21

34/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40002515

Bossa de
criopreservació de
cèl·lules mare
hematopoètiques,de
50ml.Volum de
treball:2010ml.Fabricat
d'EVA.Mesures:132x143
mm.Resistent a
DMSO.Bossa addicional
80 x 180 mm.Resistent a
temperatures de fins a
196ºC.Estèril.Empaqueta
ment individual.C.UNIT

UN

500,000

24,200000

20,000000

12.100,00

10.000,00

21

40002516

Bossa de
criopreservació de
cèl·lules mare
hematopoètiques,de
250ml.Volum de
treball:7030ml.Fabricat
d'EVA.Mesures:122x185mm
. Resistent a
DMSO.Bossa addicional
130x215mm.Resistent a
temperatures de fins a
196ºC.Estèril.Empaqueta
ment individual.C.UNIT

UN

500,000

25,410000

21,000000

12.705,00

10.500,00

21

35/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40002715

Bossa per preparació i
administració de
solucions
parenterals.Bossa de
PVC de 100ml.Port
d'addició amb connexió
luerlock amb filtre
d'acetat de cel·lulosa
de 0,2micres,i un port
per a punxons.Mesures
12x24cm.No
làtex.Estèril.Envàs
unitari..PAQ de 5 UNIT

UN

2.200,000

3,025000

2,500000

6.655,00

5.500,00

21

40002716

Bossa per preparació i
administració de
solucions
parenterals.Bossa de
PVC de 500ml.Port
d'addició amb connexió
luerlock amb filtre
d'acetat de cel·lulosa
de 0,2micres,i un port
per a punxons.Mesures
12x24cm.No
làtex.Estèril.Envàs
unitari.C.PAQ
5 UNIT

UN

2.400,000

3,025000

2,500000

7.260,00

6.000,00

21

36/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40002717

Bossa per preparació i
administració de
solucions
parenterals.Bossa de
PVC de 1000ml.Port
d'addició amb connexió
luerlock amb filtre
d'acetat de cel·lulosa
de 0,2micres,i un port
per a punxons.Mesures
12x24cm.No
làtex.Estèril.Envàs
unitari.C.PAQ 5 UNIT

UN

600,000

4,235000

3,500000

2.541,00

2.100,00

21

40003749

Bossa de transferència
de PVC plastificada amb
BTHC,de 1L.Disposa de 2
tubuladures de PVC
plastificat amb DEHP de
75cm amb punxons a
l'extrem i clamps de
pinça,i 2 ports per a
punxons protegits amb
llengüetes.Resistent a
la
centrifugació.Estèril.C
.UNIT

UN

300,000

6,655000

5,500000

1.996,50

1.650,00

21

37/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40003865

Kit d'extracció de sang
de doble bossa,sense
anticoagulant.De PVC
plastificat amb DEHP i
capacitat de
500ml.Presentació
individual. Estèril.
Apirogen. Lliure de
làtex.C.UNIT

UN

100,000

12,977250

10,725000

1.297,73

1.072,50

21

40004028

Bossa de seguretat per
l'emmagatzematge de les
bosses de PRP.Fabricada
en plàstic amb triple
segellat.Aptes per ser
esterilitzades per
irradiació.Mesures ext:
21,5x12,5cm.Mesures
int:20x10.Estèril.Prese
ntació en paquets de 10
unitats.C.UNIT

UN

10,000

0,943800

0,780000

9,44

7,80

21

38/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article
40004041

Descripció
Bossa de transferència
de sang,amb
punxó.Capacitat de
150ml.Fabricada en
plàstic
biocompatible.Circuit
tancat. Tubuladura de
90cm amb punxó, i port
per a punxons protegit
per una
llengüeta.Mesures:
15x8,5cm.Resistent a la
centrifugació.Estèril.C
.UNIT

Mesura
UN

Quantitat
25,000

Preu amb iva

Preu sense iva

2,208167

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

39/66

Import amb IVA

1,824931

Imp.sense IVA

55,20

188.792,97
156.027,24

28.02.2022

45,62

Id IVA
21

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 008

Solucions
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000832

Solució Anticoagulant
Citrat Dextrosa(ACD)
fórmula
A.Composició:àcid
cítric(0,73g),citrat
trisòdic(2,2g),glucosa(
2,45g),adenina i aigua
per injeccions.Regula
ATP, 2,3DPG i pH.Bossa
de PVC de 500ml amb
ports per punxons i
injeccións.Estèril.C.FL
AS 500 ML

UN

30.000,000

4,356000

3,600000

130.680,00

108.000,00

21

40001305

Solució additiva per la
conservació de
plaquetes en agitació
continua a 22ºC.PH de
7,2.Conservació fins a
7
dies.Presentació:Bossa
de 300ml amb connexió
luerlock amb sistema de
seguretat i tubuladura
per connexió estèril de
20cm.Estèril.C.FLAS de
300 ML

UN

1.000,000

4,356000

3,600000

4.356,00

3.600,00

21

40/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article
40002725

Descripció
Solució additiva per la
conservació de
plaquetes en agitació
continua a 22ºC.pH de
7,2. Conservació fins a
7 dies.Bosses de 200ml
amb conexió luerlock
amb sistema de
seguretat i tubuladura
per conexió estèril de
20cm.Estèril.C.UNIT

Mesura
UN

Quantitat
25,000

Preu amb iva

Preu sense iva

5,348200

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

41/66

Import amb IVA

4,420000

Imp.sense IVA

133,71

135.169,71
111.710,50

28.02.2022

110,50

Id IVA
21

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 009

Agulles
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000002

Agulla hipodèrmica 20G
de 0,9 mm de diàmetre i
25 mm de long.Con
conector de polipropilè
i connexió Luer o
Luer-Lock.Punta
bisellada de triple
facetat,cànula d'acer
inoxidable siliconat i
dispositiu de
protecció.Apirògena.No
latex,PVC.Estèril..UNIT

UN

36.000,000

0,023668

0,019560

852,03

704,16

21

40000003

Agulla hipodèrmica 21G
de 0,8 mm de diàmetre i
40 mm de long.Con
conector de polipropilè
i connexió Luer o
Luer-Lock.Punta
bisellada de triple
facetat,cànula d'acer
inoxidable siliconat i
dispositiu de
protecció.Apirògena.No
latex,PVC.Estèril..UNIT

UN

1.250,000

0,090605

0,074880

113,26

93,60

21

42/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000004

Agulla hipodèrmica 25G
de 0,5 mm de diàmetre i
20 mm de long.Con
conector de polipropilè
i connexió Luer o
Luer-Lock.Punta
bisellada de triple
facetat,cànula d'acer
inoxidable siliconat i
dispositiu de
protecció.Apirògena.No
latex,PVC.Estèril..UNIT

UN

1.700,000

0,023668

0,019560

40,23

33,25

21

40000092

Agulla hipodèrmica 18G
de 1,2 mm de diàmetre i
40 mm de long.Con
conector de polipropilè
i connexió Luer o
Luer-Lock.Punta
bisellada de triple
facetat,cànula d'acer
inoxidable siliconat i
dispositiu de
protecció.Apirògena.No
latex,PVC.Estèril..UNIT

UN

1.500,000

0,043415

0,035880

65,12

53,82

21

43/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000128

Agulla hipodèrmica 19G
de 1,1 mm de diàmetre i
40 mm de long.Con
conector de polipropilè
i connexió Luer o
Luer-Lock.Punta
bisellada de triple
facetat,cànula d'acer
inoxidable siliconat i
dispositiu de
protecció.Apirògena.No
latex,PVC.Estèril..UNIT

UN

400,000

0,026426

0,021840

10,58

8,74

21

40000776

Agulla hipodèrmica 19G
de 1,1 mm de diàmetre i
30 mm de long.Con
conector de polipropilè
i connexió Luer o
Luer-Lock.Punta
bisellada de triple
facetat,cànula d'acer
inoxidable siliconat i
dispositiu de
protecció.Apirògena.No
latex,PVC.Estèril..UNIT

UN

18.200,000

0,026426

0,021840

480,96

397,49

21

44/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001619

Llanceta 23G amb
dispositiu automàtic de
seguretat,un sol
ús.Dispositiu de PP que
s'activa a pressió amb
la superficie del
dit.Agulla d'acer
inoxidable retractil de
23G i 1,8 mm.Sistema de
seguretat. Estèril.UNIT

UN

150,000

0,072600

0,060000

10,89

9,00

21

40002171

Agulla fístula
arteriovenosa amb ales
tipus papallona de 16G,
amb dispositiu de
seguretat pasiu.25 mm
de longitud.Punta
bisellada de triple
facetat,cànula d'acer
inoxidable
siliconat,tub de PVC de
30cm amb clamp de
pinça.Connexió
Luer-Lock.
Estèril..UNIT

UN

8.750,000

0,770770

0,637000

6.744,24

5.573,75

21

45/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article
40005469

Descripció
Llanceta 21G amb
dispositiu automàtic de
seguretat, un sol ús.
Dispositiu de
polipropilè que
s'activa a pressió amb
la superficie del dit,
amb agulla d'acer
inoxidable retractil de
21G i 1,8 mm.
Estèril..UNIT

Mesura
UN

Quantitat
300,000

Preu amb iva

Preu sense iva

0,072600

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

46/66

Import amb IVA

0,060000

Imp.sense IVA

21,78

8.339,09
6.891,81

28.02.2022

18,00

Id IVA
21

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 010

Catèters
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000009

Catèter intravenós
perifèric de 14G,de
2,1mm de diàmetre i 45
mm de longitud.Sistema
de seguretat pasiu i
sistema
antireflux.Connexió
Luer-Lock.Càmera de
visualització per
confirmar el reflux de
la sang, filtre
hidrofòbic.Radiopac.Est
èril..UNIT

UN

600,000

0,929486

0,768170

557,69

460,90

21

40000010

Catèter intravenós
perifèric de 16G,de
1,7mm de diàmetre i 45
mm de longitud.Sistema
de seguretat pasiu i
sistema
antireflux.Connexió
Luer-Lock.Càmera de
visualització per
confirmar el reflux de
la sang, filtre
hidrofòbic.Radiopac.Est
èril..UNIT

UN

650,000

0,935935

0,773500

608,36

502,78

21

47/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000102

Catèter intravenós
perifèric de 22G,de
0,9mm de diàmetre i 25
mm de longitud.Sistema
de seguretat pasiu i
sistema
antireflux.Connexió
Luer-Lock.Càmera de
visualització per
confirmar el reflux de
la sang, filtre
hidrofòbic.Radiopac.Est
èril..UNIT

UN

160,000

0,880880

0,728000

140,94

116,48

21

40000133

Catèter intravenós
perifèric de18G,de
1,3mm de diàmetre i 30
mm de longitud.Sistema
de seguretat pasiu i
sistema
antireflux.Connexió
Luer-Lock.Càmera de
visualització per
confirmar el reflux de
la sang, filtre
hidrofòbic.Radiopac.Est
èril..UNIT

UN

250,000

0,935935

0,773500

233,99

193,38

21

48/66

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000809

Catèter intravenós
perifèric de 20G,de
1,1mm de diàmetre i 45
mm de longitud.Sistema
de seguretat pasiu i
sistema
antireflux.Connexió
Luer-Lock.Càmera de
visualització per
confirmar el reflux de
la sang, filtre
hidrofòbic.Radiopac.Est
èril..UNIT

UN

400,000

1,248962

1,032200

499,58

412,88

21

40001142

Catèter intravenós
perifèric amb aletes de
22G,de 0,9mm de
diàmetre i 20mm de
longitud.Sistema de
seguretat pasiu i
sistema
antireflux.Connexió
Luer-Lock.Càmera de
visualització per
confirmar el reflux de
la sang,filtre
hidrofòbic.Radiopac.Est
èril..UNIT

UN

900,000

0,174240

0,144000

156,82

129,60

21
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28.02.2022

Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40003726

Catèter perifèric 16Gx2
(1,7x51mm).Connexió
Luer-Lock,con rígid amb
sistema d´antirrotació,
càmera de visualització
per confirmar el reflux
de la sang i filtre
hidrofòbic. Radiopac.
Estèril. Resistència a
fluxes de 230ml/min. No
retractil..UNIT

UN

6.000,000

0,582010

0,481000

3.492,06

2.886,00

21

40004464

Catèter intravenós
perifèric de 24G,de
0,7mm de diàmetre i 19
mm de longitud.Sistema
de seguretat pasiu i
sistema
antireflux.Connexió
Luer-Lock.Càmera de
visualització per
confirmar el reflux de
la sang, filtre
hidrofòbic.Radiopac.Est
èril..UNIT

UN

200,000

1,248962

1,032200

249,79

206,44

21

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

50/66

5.939,23
4.908,46

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS
Material de recollida de dades
Partida: 000000

Lot: 011

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000560

Rotllo de paper tèrmic
de registre. De color
blanc tipus QT-HS.
Mesures: 58mm x 25m i
un diàmetre de rotllo
de 12mm. Bobinat
ext.ROTL de 25 MT

UN

50,000

3,818615

3,155880

190,93

157,79

21

40000941

Rotllo de paper tèrmic
de registre. De color
blanc tipus QT-HS.
Mesures: 110mm x 25m i
un diàmetre de rotllo
de 12mm. Bobinat
ex..ROTL de 20 MT

UN

400,000

1,650997

1,364460

660,39

545,78

21

40001558

Braçalet de seguretat
transfusional amb
etiquetes pre-impreses
numerades i amb codi de
barres.Compatible amb
sistema Gricode.De PE
amb tancament de
seguretat de
PP.Númeració
única,legible i
indeleble.Mesures:20x28
0mm..UNIT

UN

9.000,000

3,025000

2,500000

27.225,00

22.500,00

21
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001584

Braçalet identificació
codi barres.Fabricat en
PVC, flexible i atòxic,
amb tanca de seguretat
que impedeixi la seva
obertura accidental i
vores atraumàtics.
Conté targeta per
inscripció de dades amb
codis de barres..UNIT

UN

300,000

3,932500

3,250000

1.179,75

975,00

21

40002741

Paper per impresora per
equip SAHARA. Rodet de
66m de paper blanc per
a impressora de
protocols. Amplada 7,5
cm.UNIT

UN

60,000

6,098400

5,040000

365,90

302,40

21

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

52/66

29.621,97
24.480,97

28.02.2022

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/2000/1100001273/22/PO

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 012

Material de cures
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000005

Apòsit adhesiu amb gasa
central
absorbent.Mesures:8x15c
m.Gasa amb capa
anti-adherent de
polietilè i capa de
viscosa.Capacitat
d'absorció superior a
1600g/m2.Flexible.Perme
able al vapor
d'aigua.Protegit per
paper
siliconat.Estèril.No
làtex..UNIT

UN

450,000

0,924000

0,840000

415,80

378,00

10

40000012

Bobina de cel·lulosa de
500g. Gramatge mig de
288, 16 capes i de
color blanc. Mesures:
20cm d'amplada i 875 cm
de longitud..UNIT

UN

100,000

2,675891

2,211480

267,59

221,15

21
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000013

Goma elàtica, tipus
SMARCH. Mesures: 2,5 x
46 cm. Fabricat en
cautxú sintètic
microtexturitzat. Sense
làtex. Gran elasticitat
i resistència.
Compresor venós per
realitzar
venopuncions..UNIT

UN

10.700,000

0,142296

0,117600

1.522,57

1.258,32

21

40000018

Bena tubular elàstica
per la compressió de
teixits tous i
articulacions.Mesures:6
,25cmx10m.Teixit
reticular de cotó i
fils de
cautxú.Presentat en
rotllos de 10m amb
caixa dispensadora per
tallar a mida.
Hipoalergènic..UNIT

UN

20,000

19,505200

16,120000

390,10

322,40

21
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000019

Esparadrap de tela de
cotó 5cmx5m.Amb alt
poder adhesiu per una
sola cara fabricat de
gomes naturals (cautxú)
i òxid de zinc. Fàcil
d'esquinça.Permeable a
l'aire i al vapor
d'aigua.Gran
resistència a la
tracció.Microporós.Cont
é làtex..UNIT

UN

2.000,000

0,929500

0,845000

1.859,00

1.690,00

10

40000028

Tira adhesiva per
sutura
cutània.12x100mm.De TST
microporós amb reforç
longitudinal de
filaments de PES no
teixit.Adhesiu
acrílic,hipoal·lergénic
.Permeable.No radiopac
i
termoresistent.Presenta
t en soport ergonòmic
encunyat.No
làtex.Estèril.SOBR 6
UNIT

UN

30,000

0,264000

0,240000

7,92

7,20

10
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000029

Tira adhesiva per
sutura
cutània.6x75mm.De TST
microporós amb reforç
longitudinal de
filaments de PES no
teixit.Adhesiu
acrílic,hipoal·lergénic
.Permeable.No radiopac
i
termoresistent.Presenta
t en soport ergonòmic
encunyat.No
làtex.Estèril..SOBR de
3 UNIT

UN

3.300,000

0,264000

0,240000

871,20

792,00

10

40000030

Tirita de plàstic
microperforat,de
19x72mm. Amb adhesiu
hipoal·lrgènic de
poliacrilat.Permeable.N
o provoca
maceracions.Gran
adherència i retirada
sense residus ni
dolor.No radiopac i
termoresistent.Envàs
individual.
Estèril..UNIT

UN

13.000,000

0,016588

0,015080

215,64

196,04

10
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000053

Esparadrap plàstic
perforat transparent de
2,5cm x 9,4m.Adhesiu
acrílic,
hipoal·lergènic i
sensible a la
pressió.Transpirable.Po
rós.Transparent a rajos
X. No residus.No
làtex.Permeable, evita
maceració.Resistent a
líquids i
temperatura..UNIT

UN

2.500,000

0,528000

0,480000

1.320,00

1.200,00

10

40000065

Gasa rectilínia de cotó
hidròfil 100%.8 capes i
13 fils.Mesures:
20x40cm(gasa plegada
8x10cm).Gramatge igual
o superior a 17
gr/m².No
làtex,transpirable,alta
absorció.Presentades a
granel en envàs primari
de plàstic i caixa de
cartró..CAIX de 1250
UNIT

UN

10,000

18,590000

16,900000

185,90

169,00

10
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000082

Apòsit adhesiu amb gasa
central
absorbent.Mesures:5x7,2
cm.Gasa amb capa
anti-adherent de
polietilè i capa de
viscosa.Capacitat
d'absorció superior a
1600g/m2.Flexible.Perme
able al vapor
d'aigua.Protegit per
paper
siliconat.Estèril.No
làtex..UNIT

UN

35,000

0,264000

0,240000

9,24

8,40

10

40000106

Gasa rectilínia control
RX plegada seguretat 4
capas 40x40 (10x20) 13
hilos, estèril.Gasa
rectilínia en cotó 100%
hidròfil, gramatge
igual o superior a
23grs / m². Cosida o
remallada. Fil de
contrast radiològic
sense
làtex.Estèril..BOSS de
2 UNIT

UN

10.500,000

0,091709

0,083372

962,95

875,41

10
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000107

Gasa rectilínia de cotó
hidròfil 100%.8 capes i
13 fils.Mesures:
20x40cm(gasa plegada
8x10cm).Gramatge igual
o superior a 17
gr/m².No
làtex,transpirable,alta
absorció.Presentades
sobres de 10 unitats.
Estèril..SOBR de 10
UNIT

UN

12.600,000

0,205920

0,187200

2.594,59

2.358,72

10

40000113

Apòsit absorbent
pretallat de cel·lulosa
de 4x5 cm. Cada aposit
està compost de 12
capes de cel·lulosa.
Apòsits presentats en
una bobina, units entre
si. Facilment
separable. Sense
làtex..ROTL de 500 UNIT

UN

100,000

1,251250

1,137500

125,13

113,75

10
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000114

Apòsit,per fixar
catèter,de
7x8,5cm.Apòsit amb
osca,compost de
poliuretà
transparent,amb reforç
i dos tires
d'esparadrap de
TST.Adhesiu
acrílic.Impermeable,tra
nspirable,alta
resistència i
elesticitat.Transparent
a rajos X.No
làtex.Estèril..UNIT

UN

5,000

0,528000

0,480000

2,64

2,40

10

40000118

Apòsit,per fixar
catèter,de 5x7cm.Apòsit
amb osca,compost de
poliuretà
transparent,amb reforç
i dos tires
d'esparadrap de
TST.Adhesiu
acrílic.Impermeable,tra
nspirable,alta
resistència i
elesticitat.Transparent
a rajos X.No
làtex.Estèril..UNIT

UN

2.500,000

0,264000

0,240000

660,00

600,00

10
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000774

Esparadrap de teixit
sense teixir de
2,5cmx9,1m.Adhesiu
hipoalergènic sintètic
acrílic.Porós,transpira
ble,permeable i
resistent a
temperatura.Adaptable
als contorns del
cos.Fàcil manipulació
amb guants.No
làtex..UNIT

UN

14.000,000

0,792000

0,720000

11.088,00

10.080,00

10

40000810

Compresa cosida de gasa
rectilínia de cotó
hidròfil 100%.2 capes i
17 fils.Mesures:45x45
cm (compresa plegada 11
x 22 cm).Gramatge igual
o superior a 23g/m².No
làtex,transpirable i
alta absorció. Sobres
estèrils,5 unitats
Estèril..UNIT

UN

125,000

0,761189

0,691990

95,15

86,50

10

40001203

Bossa gel teràpia fred
calor 10x10cm
reutilizable.Bossa de
plàstic farcida de gel
emmotllable i flexible,
resistent a pressions,
pot refredar o escalfar
de forma artificial.
Reutilitzable..UNIT

UN

10,000

8,258250

6,825000

82,58

68,25

21
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40001542

Gasa rectilínia de cotó
hidròfil 100%.Apòsit
plegat de seguretat amb
control radiològic de 8
capes i 13
fils.Mesures:16x25cm(pl
egada 8x6cm).Gramatge
igual o superior a
17grs/m².No
làtex,transpirable,alta
absorció.A granel..CAIX
de 1250 UNIT

UN

125,000

17,932200

16,302000

2.241,53

2.037,75

10

40001612

Bossa fred instantani
12,7x19cm, un sol ús.
Bossa de material
plàstic, amb tecnologia
de fàcil activació.
Efecte terapéutic de
fentre 20 i 30 minuts
aproximadament. Un sol
ús..UNIT

UN

10,000

0,865150

0,715000

8,65

7,15

21

40001628

Bossa fred instantani
15x24cm, un sol
ús.Bossa de material
plàstic, amb tecnologia
de fàcil activació.
Efecte terpéutico de
fredre 20 i 30 minuts
aproximadament. Un sol
ús..UNIT

UN

25,000

1,415700

1,170000

35,39

29,25

21
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Pressupostos per Lots
Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40003011

Gasa de cel·lulosa
rovellada
absorbible.Mesures:50x1
2,5mm.Gasa hemostàtica
per controlar una
hemorragia.Absorbible
en menys de 4
setmanes.Efecte
hemostàtic en menys de
2 minuts.Es presenta en
forma fibril·lar o
tela. Estèril i envàs
unitari..UNIT

UN

75,000

5,082000

4,620000

381,15

346,50

10

40003234

Apòsit,per fixar
catèter,de 10x12
cm.Apòsit amb
osca,compost de
poliuretà
transparent,amb reforç
i dos tires
d'esparadrap de
TST.Adhesiu
acrílic.Impermeable,tra
nspirable,alta
resistència i
elesticitat.Transparent
a rajos X.No
làtex.Estèril..UNIT

UN

10,000

0,330000

0,300000

3,30

3,00

10

40005987

Bossa calor instantani
14x18 cm.UNIT

UN

4,000

0,943800

0,780000

3,78

3,12

21
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Pressupostos per Lots
Total lot amb iva:
Total lot sense iva:
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25.349,80
22.854,31
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Pressupostos per Lots
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SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI FUNGIBLE DIVERS

Lot: 013

Altre material sanitari
Partida: 000000

Article

Descripció

Mesura

Quantitat

Preu amb iva

Preu sense iva

Import amb IVA

Imp.sense IVA

Id IVA

40000017

Depressor lingual de
plàstic. De 15 cm de
longitu i 2 de amplada
aproximadament. Extrems
arrodonits i pulits.
D´un sol ús.
Estèril..UNIT

UN

1.200,000

0,080080

0,066182

96,10

79,42

21

40001071

Grapes d'alumini pel
segellat manual de les
tubuladures de les
bosses sang..CAIX de
1000 UNIT

UN

10,000

47,190000

39,000000

471,90

390,00

21

40003988

Termòmetre de vareta de
305mm.Rang de mesura de
-20 a
+150ºC.Profunditat
d'inmersió
76mm.Numeració
visible.Termometre
clínic fabricat en
vidre.Escala mesuradora
en 1,0ºC. Líquid
mesurador no
tóxic,compost de
cítrics i
colorant.Protecció
individual..UNIT

UN

50,000

13,449150

11,115000

672,46

555,75

21
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Pressupostos per Lots

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

Total expedient amb iva:
Total expedient sense iva:
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1.240,46
1.025,17

471.577,21
391.637,29

28.02.2022

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Exp Subministrament de Material Fungible Sanitari General per al BST

1- Objecte de la contractació
L’objecte de la contractació és el subministrament de Material Fungible Sanitari per al BST
A l’annex que correspon al pla de necessitats, s’hi relacionen les quantitats de consum corresponents
a un any previstes per a cada article i que han estat extretes a partir dels consums històrics en el
nostre sistema. Aquestes quantitats es podran modificar a l’alça o a la baixa en funció de les
necessitats del BST i depenent de la seva activitat.
Els contractes que derivin de l’expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu.
En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap
indemnització per la variació.
La licitació es divideix en 13 lots del la següent forma:
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descripció de Lot
Material de reanimació
Material d'aspiració al buit
Pinces
Xeringues
Equips d'infusió, transferència i extracció
Connectors i accessoris d'infusió, transferència i
extracció
Bosses
Solucions
Agulles
Catèters
Material de recollida de dades
Material de cures
Altre material sanitari

2- Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament
L’òrgan de contractació és el Director general del Banc de Sang i Teixits. Els centres destinataris del
subministrament objecte del contracte és el BST, edifici FDJ, els seus centres territorials o en el seu
cas l’operador logístic AIE Logaritme.
3- Estructura del procediment
La licitació es divideix en els lots que s’exposen en l’apartat 1 :
Els licitadors podran presentar oferta als articles de forma individual (diferents article que composen
el lot) o al lot sencer (tots els articles d’un mateix lot) segons el lot, a continuació exposem la forma
de presentar-se per lot:
Forma individual: Lot 1, Lot 3, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot11, Lot 12 i Lot 13.
Lot sencer: Lot 2, Lot 4, Lot 9 i Lot 10.
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Tots aquells articles que tenen una “C” al final de la descripció, es considera “material crític” i per tant
susceptibles de validació. Això suposa que prèvia adjudicació, els tècnics hauran de validar el
producte ofert, per tal de cerciorar que el producte adjudicat compleix amb les necessitats de BST.
Aquesta validació es portarà a terme mitjançant mostres aportades pel licitador. Per aquest motiu, es
possible que es realitzi una adjudicació parcial del present expedient. De forma que s’adjudiquin els
lots que no disposen de cap “material crític”, i els que en disposen no ho faran fins que no finalitzi la
validació del productes que el composen.
Els licitadors només podran presentar una oferta per a cadascun dels articles al qual concorrin. En
principi no s’admeten variants. Així doncs, una única referència podrà ser només presentada contra
un article.
Les característiques per a la presentació de l’oferta tècnica i de l’oferta econòmica estan descrites,
respectivament, en les clàusules 8 i 9 del present plec.
Al pla de necessitats es farà constar una descripció tècnica de cada article . En cas de necessitar
més informació sobre l’article en qüestió. Serà competència de l’empresa licitadora, sol·licitar més
informació al departament de contractacions del BST, mitjançant la plataforma de contractació
pública.
4- Especificacions tècniques generals
Les característiques tècniques dels articles subjectes a licitació són els que consten en el llistat de
materials de l’expedient que conforma l’objecte de la contractació.
O qualsevol altre el BST pugui adquirir durant la vigència del contracte
La no compatibilitat, suposarà l’exclusió de l‘oferta, tampoc s’admetran productes que per la seva
compatibilitat amb els equips necessitin d’elements accessoris o modificacions especifiques.
4.1- Garanties d’identificació
El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentats omplint les columnes
que s’indiquen en la fitxa tècnica, que s’inclou en l’annex d’aquest plec, per tal d’identificar la qualitat
i condicions de cada producte.
Si el proveïdor no aporta la documentació tècnica i la fitxa tècnica, el BST o la comissió encarregada
de l’avaluació de les ofertes li podrà reclamar.
L’empresa adjudicatària es comprometrà a notificar, immediatament, qualsevol canvi en la
identificació del producte que es pogués produir durant la vigència del contracte al BST, oficina que
tramet la contractació.
4.2 Algunes especificacions tècniques mínimes
Tots els productes exposats en el Pla de Necessitats, hauran d’estar fabricats per materials resistents
en les condicions de manipulació i d’utilització previstes. A més, els productes que hagin d’estar
en contacte amb el pacient, de forma directe o indirectament, hauran d’estar fabricats amb
materials biocompatibles.
Tot article declarat com a Producte Sanitari, haurà de complir amb la norma UNE-EN ISO 13485:2018
Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios, o
equivalent.
Paral·lelament, si es tracta d’un producte estèril, també hauran de certificar que compleixen amb la
norma corresponent, segons el mètode d’esterilització:
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-

UNE-EN ISO 111737-1:2018: Esterilización de productos para la salud. Métodos microbiológicos.
Parte 1: Determinación de la población de microorganismos en los productos, o equivalent.

-

UNE-EN ISO 17665: Esterilización de productos sanitarios. Calor húmedo. Parte 1: Requisitos
para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización para productos
sanitarios, o equivalent.

-

UNE-EN ISO 111737-2:2018: Esterilización de productos para la salud. Métodos microbiológicos.
Parte 2: Ensayos de esterilidad efectuados para la definición, validación y mantenimiento de un
proceso de esterilización, o equivalent.

-

UNE-EN ISO 25424:2020: Esterilización de productos para la salud. Vapor de agua y
formaldehído a baja temperatura. Requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de
un proceso de esterilización para productos sanitarios, o equivalent.

-

UNE-EN ISO 11135:2015: Esterilización de productos sanitarios. Óxido de etileno. Requisitos
para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para
productos sanitarios,o equivalent.

-

UNE-EN ISO 11137-1:2015: Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación.
Parte 1: Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de
esterilización para productos sanitarios, o equivalent.

A continuació , detallem la norma a complir segons material:
- Cànules Guedel Mayo:
o UNE-EN ISO 5364:2017 Equipo respiratorio y de anestesia. Cánulas orofaríngeas, o
equivalent.
- Resucitador:
o UNE-EN ISO 10651-4:2002 Requisitos particulares para resucitadores accionados
por el operador, o equivalent.
- Xeringues:
o UNE-EN-ISO 7886-1:2018: Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1:
Jeringuillas para utilización manual, o equivalent.
o UNE-EN ISO 80369-7:2017: Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para
aplicaciones sanitarias. Parte 7: Conectores para aplicaciones intravasculares o
hipodérmicas. o equivalent.
- Equips d’infusió (Segons aplicació de l’equip descrita al pla de necesitats):
o UNE-EN-ISO 8536-4:2020: Equipo de infusión para uso médico. Parte 4: Equipos de
infusión para un solo uso, de alimentación por gravedad, o equivalent.
o UNE-EN-ISO 8536-8:2015: Equipo de infusión para uso médico. Parte 8: Equipos de
infusión de un sólo uso con aparatos de infusión a presión, o equivalent.
o UNE-EN-ISO 1135-4:2016: Equipo de transfusión para uso médico. Parte 4: Equipos de
transfusión para un solo uso, alimentación por gravedad, o equivalent.
o UNE-EN-ISO 1135-5:2016: Equipo de transfusión para uso médico. Parte 5: Equipos de
transfusión para un solo uso con aparatos de perfusión bajo presión, o equivalent.
- Connectors:
o UNE-EN ISO 80369-7:2017: Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para
aplicaciones sanitarias. Parte 7: Conectores para aplicaciones intravasculares o
hipodérmicas. o equivalent.
- Bosses (Segons descripció d’article del plà de necesitats):
o UNE-EN ISO 3826-1:2020: Recipientes flexibles de plástico para sangre humana y sus
componentes. Parte 1: Recipientes convencionales, o equivalent.
o UNE-EN ISO 3826-2:2008: Recipientes flexibles de plástico para sangre humana y sus
componentes. Parte 2: Símbolos gráficos a utilizar en las etiquetas y en los prospectos
de instrucciones, o equivalent.
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o

o

-

-

-

-

-

UNE-EN ISO 3826-3:2008: Recipientes flexibles de plástico para sangre humana y sus
componentes. Parte 3: Sistemas de bolsas de sangre con accesorios integrados, o
equivalent.
UNE-EN ISO 3826-4:2015: Recipientes flexibles de plástico para sangre humana y sus
componentes. Parte 4: Sistemas de bolsa de sangre de aféresis con accesorios
integrados, o equivalent.

Agulles:
o UNE-EN ISO 7864:2017: Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso. Requisitos y
métodos de ensayo, o equivalent.
o UNE-EN ISO 6009:2017: Agujas hipodérmicas para un solo uso. Código de color para la
identificación, o equivalent.
o UNE-EN ISO 9626:2017: Tubo de acero inoxidable para agujas utilizado en la fabricación
de productos sanitarios. Requisitos y métodos de ensayo, o equivalent.
o UNE-EN ISO 80369-7:2017: Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para
aplicaciones sanitarias. Parte 7: Conectores para aplicaciones intravasculares o
hipodérmicas. o equivalent.
Llanceta:
o UNE-EN ISO 11608-1: 2015: Sistemas de inyección por aguja para uso médico.
Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Sistemas de inyección por aguja, o equivalent
Catèters:
o UNE-EN ISO 10555-1:2013/A1:2018: Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de
un solo uso. Parte 1: Requisitos generales. Modificación 1, o equivalent.
o UNE-EN ISO 80369-7:2017: Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para
aplicaciones sanitarias. Parte 7: Conectores para aplicaciones intravasculares o
hipodérmicas. o equivalent.
Gasses:
o UNE-EN ISO 14079: 2004: Productos sanitarios no activos. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo para la gasa de algodón absorbente y la gasa de algodón y viscosa
absorbente, o equivalent.
Apòsits:
o UNE-EN ISO 10993-10:2013: Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10:
Ensayos de irritación y sensibilización cutánea, o equivalent.

5- Normativa aplicable
Els productes oferts hauran de complir obligatòriament la normativa espanyola i comunitària vigent
en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.
En el cas de tractar-se de productes sanitaris i/o reactius, l’empresa licitadora haurà de presentar en
el sobre 2 de forma imprescindible, la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent
i de que els productes disposen del marcat de conformitat CE o documentació equivalent. També
és necessari complir amb el Reglament europeu 2017/745 que deroga la directiva de Productes
Sanitaris (Dir 93/42/CEE).
Així mateix, pel que fa als productes sanitaris i les dades proporcionades pel fabricant, l’empresa
haurà de presentar en el sobre 2 una declaració conforme tots els productes van etiquetats i aporten
la documentació acomplint el contingut previst a l’apartat 13 de l’Annex I del RD 1591/2009, de 16
d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.
Els fabricants / proveïdors han d'estar autoritzats per l’organisme oficial competent (per exemple:
AEMPS) per a la fabricació de productes sanitaris segons la legislació vigent en el període que duri
aquest contracte.
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Haurà d'acreditar l'autorització segons la legislació i el seu compromís a adaptar-se als canvis
legislatius en el cas que n'hi hagués.
Els productes sanitaris subministrats han de complir amb la legislació vigent en el període que duri
el contracte. S'hauran d'adjuntar els certificats corresponents a cada producte.
La manca d’aquesta documentació significa l’exclusió de l’oferta.

6- Condicions logístiques i de subministrament
6.1 Condicions de subministrament
L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials adjudicats amb una caducitat
màxima de 2 anys, si s’escau i en funció de la tipologia del producte.
L’empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les
condicions adequades sense cap càrrec.
L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar, si el BST així ho sol·licita, els certificats
d’autenticitat (COA) de cada lot de producte entregat, via correu electrònic.
Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l’adjudicatari en el centre destinatari,
haurà d’estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.
6.2 Garantia de subministrament
Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una
adequada continuïtat de l’abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.
En el cas d’impossibilitat de subministrament:
a) Hauran de comunicar-ho al BST
b) Facilitaran una alternativa pròpia amb l’antelació suficient per tal de comprovar la seva
idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.
c) En el supòsit que l’alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment,
el BST prendrà les mesures oportunes per tal de garantir l’abastament als centres
destinataris.
Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del
contracte d’acord amb les quantitats que s’estableixen en funció del consum dels centres.
Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d’un telèfon, fax o correu electrònic específic de
contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta que pogués
sorgir.
Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament que
s’indiquen en el present plec.
6.3 Previsions de consums
Les quantitats per cadascun dels articles que fixa el pla de necessitats, que s’adjunta a l’annex A
d’aquest plec de prescripcions tècniques, són estimatives i corresponen a una previsió de 12 mesos.
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6.4 Termini de lliurament
Les empreses adjudicatàries, com a regla general, hauran de lliurar el material en la data que indica
l’ordre d’entrega corresponent que serà de 3 dies laborables a partir de la data de rebuda de la
comanda, sempre i quan les empreses licitadores no en proposin un altre i el BST l’admeti.
L’ incompliment d’aquests terminis comportarà les sancions que s’especifiquen al plec de clàusules
administratives particulars, podent inclús comportar la resolució anticipada del contracte a instància
de l’òrgan de contractació.
Excepcionalment, el BST podrà valorar i autoritzar la modificació del termini de lliurament fixat per
als productes objecte d’aquest procediment.
6.5 Unitats mínimes de comanda
La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte. Per exemple:
caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.
No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les
quantitats d’unitats de les comandes estaran en funció de les necessitats del centres.
Tota unitat mínima de consum ha de venir identificada amb la referència del producte del proveïdor,
lot i data de caducitat
6.6 Peticions de lliurament i albarans
El lliurament, de tracte successiu, s’efectuarà en el lloc que el mateix indiqui, acompanyat de l’albarà
corresponent.
6.7 Condicions de l’operador logístic
6.7.1 Embalatges
Els enviaments de material s’hauran de fer al magatzem de l’operador logístic Logaritme
Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s’indiqui en l’ORDER.
Amb l’excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s’han d’efectuar
en paletes que han de complir les condicions i característiques d’embalatge següents:


Paletes europees d’1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF15.



Paletes retractilades



Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta
inclosa)



Les paletes han de contenir un únic material i lot



En cas que el volum de l’article no superi el contingut d’una paleta, podrà contenir diferents
articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.



Els albarans aniran a l’exterior de l’embalatge.

Detall de l’estructura de les paletes:
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Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o
EAN-128-1, amb la informació següent:


Referència



Lot



Caducitat



Quantitat

La referència de l’etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada
a l’oferta econòmica en el camp Referència
En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat
de l’embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l’empresa.
6.7.2 L’albarà
Cal presentar:


Albarà en suport paper per duplicat.



Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005



Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:



NIF del proveïdor



Número d’ordre de lliurament o compra (ZOE)



El codi d’article SAP, i si n’és el cas, el codi d’article de l’operador logístic



La referència i el codi EAN ( GTIN).



La descripció del producte



El número de lot i la caducitat



La quantitat per referència



El preu unitari



Import total



Temperatura de conservació

6.7.3 Recepció de mercaderies a l’operador logístic, Logaritme, AIE.
Quan arriba l’agencia de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la
oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.
Verificada l’admissió de la mercaderia, es donarà l’ordre de descàrrega al transportista i es
segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d’examen de la mercaderia. Es donarà
una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega
del material i a l’ordenació, segons les indicacions de l’operari del moll.
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Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l’albarà electrònic
DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es
comprovi l’estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.
Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC,
Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de
GS1 ESPAÑA, s’envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o
incidència que s’hagi detectat.
En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.
Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l’albarà, es farà la recepció per la quantitat real
lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat
real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s’ha de lliurar
el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.
6.7.4 Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:
1. La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d’atributs logístics complimentada
en el moment de l’adjudicació
2. La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple
de la unitat demanada
3. Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació
de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en
situació d’estoc disponible
Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i
el mateix transportista de l’agència s’emporta el material.
En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la
mercaderia del magatzem de Logaritme.
4. Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d’embalatge exigides.
En cas què l’agencia de transport porti mercaderies de més d’un proveïdor i se li
rebutgi la mercaderia d’un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no
descarrega les dels altres proveïdors de l’expedició, com que no s’haurà lliurat, constarà
com a subministrament pendent.
6.7.5 Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE
L’operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin
a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:
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NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES
Amb l’objectiu d’evitar situacions de risc d’accident en les instalͼlacions de
LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de
l’accés a les nostres instalͼlacions, seguir les següents instruccions:
1.

Accés al recinte. IdentifiqueuͲvos quan arribeu a l’empresa (garita de control d’accessos).

2.
Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de
circulació, conforme a la senyalització existent.

3.
CargaͲdescarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de
Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:
a.
No s’iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat,
amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el
cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es
romandrà aturat amb el motor en marxa.
b.
Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà
d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.
c.
Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els
tendals en cas necessari.
d.
Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions
necessàries per a realitzar la descàrrega
e.
Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els
tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.
f.

Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.

4.
Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla
reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els
passos habilitats per a vianants.

5.

Menjar i beure només en les zones habilitades.

6.

En cas d’emergència:

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
Segueix les instruccions del personal de Logaritme.
Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).
No utilitzeu el telèfon fins a nou avís

.
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NORMES DE SEGURETAT VISITES
Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instalͼlacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi
en tot moment des de l'accés a les nostres instalͼlacions d'acord amb les següents instruccions:

7.

Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).

8.

Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de
circulació, conforme a la senyalització existent.

9.

Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla
reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i
utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.

11. En cas d'emergència:
Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme
Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)
No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.
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6.8 Lloc de lliurament
Pel que fa al lloc de lliurament del material, l’oferta s’haurà de fer partint de la base que
serà als magatzems de l’operador logístic del BST, indicats a l’annex 1 del Plec de
clàusules administratives, principalment a l’ubicat al de Sant Sadurní d’Anoia,
6.9 Sistema EDI
L’operador logístic de l’ICS –Logaritme, Serveis Logístics AIE), utilitza com a únic
mitjà d’intercanvi de documents comercials amb els proveïdors el sistema EDI, en
concret els següents documents:





Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
Albarà electrònic (missatge DESADV D.96A UN EAN005)
Confirmació de recepció de mercaderia (missatge RECADV D.96A UN
EAN003)

Abans de la formalització del contracte, el adjudicataris hauran d’aportar un certificat
del seu proveïdor EDI acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:




Punt Operacional (identificador d’usuari EDI)
Xarxa EDI
Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats, a més de la factura
electrònica (missatge INVOIC D.93A UN EAN007)

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la
podran trobar a l’enllaç http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme.

Transitòriament, i durant un termini màxim de 50 dies, a comptar des de la data de
resolució d’adjudicació, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran
visualitzar les comandes a través de la plataforma web http://comedinet.ediversa.net,
a la que hauran d’introduir les següents dades d’accés:



Identificador ( assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
Contrasenya ( assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L’ incompliment d’aquest termini podrà ser causa de la resolució del corresponen
contracte de subministrament.
En aquesta plataforma web, els adjudicataris es poden configurar una adreça de correu
electrònic, per rebre els corresponents avisos de comanda. Des de aquesta mateixa
plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els
documents a enviar.
Un cop validat a la plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i
generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments
respecte al Sistema EDI, poden contactar amb l’operador Logistic.
7- Requeriments addicionals obligatoris
7.1 Prevenció de riscos
L’empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de
riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres,
s’aportarà la documentació necessària (F.D.S) de tots aquells productes que puguin
suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d’acord amb el que estableixi la
normativa vigent.
7.2 Formació
Si el centre destinatari ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al
personal clínic per al correcte ús dels productes.
7.3 Manual d’usuari
El proveïdor haurà de lliurar un manual d’usuari o protocol d’utilització del material, en
català o castellà.
8. Oferta tècnica
8.1 Model d’oferta tècnica - Documentació a presentar en sobre 2
Les ofertes tècniques consistiran en la Fitxa tècnica del producte en el format que
s’adjunta a l’annex , del present plec de prescripcions tècniques i degudament
emplenada.
La presentació d’aquesta és obligatòria.

Imprescindiblement, aquesta informació haurà d’acomplir els següents requisits, per
tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d’ofertes:
1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte (codi SAP) a totes les
pàgines. De no ser ben identificat es podria no valorar la oferta.
2. Aquesta informació addicional haurà d’estar redactada en català i/o castellà.
3. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques
detallades a la descripció del producte i/o els criteris d’adjudicació.
Una de les coses que s’ha de fer constar a la fitxa tècnica del BST és les condicions
de temperatura a l’apartat Temperatura d’emmagatzematge. En cas que no
s’especifiqui en la oferta i el material es deteriorés per aquet motiu, anirà a càrrec de
l’empresa les despeses per la seva reposició urgent i gratuïta.
En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica del
producte en el format que se adjunta a l’annex , amb la suficient informació i la forma
de presentació no sigui la sol·licitada, l’oferta tècnica podria no ser avaluada i per tant
es rebutjarà.
També és obligatori presentar la fitxa pròpia del producte (Product Data o data sheet),
juntament amb la fitxa tècnica del BST.
Un altra documentació obligatòria, alhora de de presentar la oferta tècnica, son els
certificats que demostren el compliment de la normativa aplicable de cada producte
exposats tant en el punt 4.2 i punt 5 del present plec.
En cas de no presentar aquesta documentació anteriorment exposada (Fitxa tècnica
del BST, Fitxa tècnica pròpia del producte i Certificats que demostrin el compliment de
la normativa sol·licitada), es podria arribar a no valorar la oferta.
A més, també es pot presentar informació addicional del producte com la
documentació del catàleg del proveïdor o fabricant.
No és necessari incloure documentació bibliogràfica del productes oferts. En cas que
l’òrgan de contractació ho consideri oportú es requerirà a les empreses.
L’oferta tècnica s’haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s’adjunta al
present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic. És obligatori que els
fitxers vinguin identificats amb el codi logaritme i el contingut del fitxer. Per exemple:
-

40000133 Fitxa tècnica BST

-

40000133 Fitxa tècnica Proveïdor

-

40000133 Certificats

En cas de no penjar els documents en el format que s’indica, el BST es guarda el dret
de no valorar la oferta degut a la dificultat d’identificar els documents.

8.2 Presentació de mostres
Caldrà presentar mostra de tots el material crítics, es a dir, d’aquells codis que al final
de la descripció consti una “C”. El volum de mostra a subministrar haurà de ser la unitat
mínima de venda (una caixa). L’entrega de les mostres s’ha de realitzar en la apertura
del sobre tècnic.
Per la resta de codis no identificats com a crítics, en principi no caldrà aportar mostres.
Si fos necessari, la Mesa de Contractació que les avaluarà, les demanarà un cop
oberta la proposta tècnica, per tant l’òrgan de contractació es reserva el dret de
sol·licitar-les durant el període d’avaluació de les ofertes si ho considera oportú.
En cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre
que es determini en un termini màxim de 24 hores.
En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades,
l’oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.
Amb les mostres presentades, el BST és reserva el dret de fer-ne l’ús que estimi
convenient. Si el licitador vol recuperar l’excedent ho haurà d’indicar per escrit al BST
en el moment del lliurament.
Totes les despeses associades a les mostres i al seu lliurament i recollida aniran a
càrrec del proveïdor.
9. Oferta econòmica
9.1 Preus de licitació
Els preus unitaris de licitació són els preus que figuren en el llistat de pla de necessitats
(model d’oferta econòmica), per a cada article.
Els preus són màxims, de forma que sí limiten el preu unitari de les ofertes.
Per altra banda s’ha de tenir en compte que les ofertes presentades pels lots que s’han
de presentar a tots els articles (Lot 2, Lot 4, Lot 9 i Lot 10), han de passar 2 filtres:
1- Preu unitari. Per un costat ha de respectar el màxim establert com a
preu unitari de cada article.

2- Preu de Lot sencer. Per l’altra costat ha de respectar el màxim establert
per cada lot. Aquest es calcularà mitjançant la suma de cada preu
unitari de cada article que composa el lot, multiplicat pel consum
estimat

Per a la presentació de l’oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre
com a unitat de mesura bàsica la que s’estableix en els llistats de model d’oferta
material, , així com la descripció tècnica del material.
Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte,
impostos, taxes, etc.

9.2 Model d’oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3
L’oferta econòmica s’haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s’adjunta
com a annex C al present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic.
Així mateix, el format paper haurà de contenir, obligatòriament, la signatura de
l’apoderat i el segell de l’empresa.
En aquest sobre C s’ha d’incorporar un qüestionari de qualitat associat a aquesta
licitació, degudament emplenat , que s’annexa en el conjunt d’annexos de la licitació
com a qüestionari de qualitat, i que s’avaluarà d’acord amb els criteris de valoració que
consten en l’annex 7 del PCAP. Aquest document només es presentarà una vegada,
independentment de les ofertes que realitzi, sigui a ofertes per article o ofertes per lot
sencer.
Aquelles empreses licitadores que es presentin a algun dels articles del lot 8, també
hauran d’adjuntar, degudament emplenat, en el sobre C, una fitxa tècnica que demostri
si l’article ofert disposa de codi de barres que identifiqui el lot, la data de caducitat i la
referencia, que trobaran en el conjunt d’annexos com a “Fitxa tècnica addicional del lot
8”, i que s’avaluarà d’acord amb els criteris de valoració que consten en l’annex 7 del
PCAP.
9.3 Us d’un sistema informàtic per la presentació de les ofertes.
La contractació associada te
tècniques/econòmiques associat

un

sistema

de

gestió

de

les

ofertes

En tot cas s’exposarà en l’anunci de la licitació i/o en les bases tècniques i t’adjuntarà
el corresponent full informatiu
10. Adjudicació
L’adjudicació es realitzarà tant per article com per lot sencer segons el lot.
En els següents lots, l’adjudicació es realitzarà per article:
Lot 1, Lot 3, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot11, Lot 12 i Lot 13.
En els següents lots, l’adjudicació es realitzarà per lot sencer:
Lot 2, Lot 4, Lot 9 i Lot 10.
També cal dir, com s’ha informat en el punt 3, que es pot produir una adjudicació
parcial, pendent del resultat de la validació dels lots 7 i 8. Això vol dir que es pot produir
una adjudicació de tots els lots, excepte del lot 7 i 8 pendent del resultat de la validació.

