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Acta
interna de la
mesa

Assumpte: Acta interna de la mesa de contractació per tractar diferents questions
de les ofertes tècniques de les empreses que s’han presentat a la licitació.
Compra d’equipament de Radiologia pel nou Centre MQ de Reus, juntament amb el
seu manteniment.
En data 10 de setembre de 2020, es constitueix la Mesa de Contractació designada per
assistir a l’òrgan de contractació d’aquest expedient convocat mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària.
Assisteixen:
-

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

-

Presidenta: Sra. M. dels Àngels Rius Rafecas, Directora del Centre MQ de Reus.
Vocal: Sr. Carles Abelló Pellicer, Director Econòmicfinancer de GINSA, AIE.
Vocal: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.
Secretària: Sra. Andrea Teruel Moreno, Tècnica-Lletrada de l’Àrea de licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.
Vocal tècnic: Sr. Jesús Ariño, Servei de PR i Física Mèdica
Vocal tècnic: Sra. Montserrat Boix Ricart, Direcció d’Infermeria del Centre MQ
Reus.

Excusa la seva assistència el Sr. Tomàs Gibert, Cap de manteniment Àrea Baix Camp de
GINSA, AIE i el Sr. Manel Artigues Pedrola, Director del Servei de Radiofisica de
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
D’acord amb la convocatòria realitzada als membres de la mesa, es procedeix a tractar
l’esborrany d’informe tècnic que han preparant els vocals tècnics que assisteixen a la
reunió.
I. Abans d’explicar les valoracions que estan fent els vocals tècnics sobre cadascuna de
les proposicions presentades es transcriuen els apartats dels plecs que cal considerar en
la sessió d’avui:


Clàusula 13.1 del Plec de Clàusules relativa als Criteris d’adjudicació del contracte:

“1.Possibilitat d’accionar l’aparell des de fora de la sala (5 punts)
Es valorarà la suspensió que l’operador pugui accionar l’aparell des de fora de la
Sala amb comandament a distància.
L’empresa que en la seva oferta presenti la possibilitat d’accionar l’aparell des de
fora de la sala amb comandament a distància, se’ls puntuarà amb 5 punts. En
cas de no ofertar aquesta possibilitat, s’obtindran 0 punts.
En el descriptiu de l’aparell que hauran d’incorporar al sobre B, els
licitadors hauran de garantir que no consti cap referència a la possibilitat de
poder accionar l’aparell des de fora la sala, ja que en cas de deduir-se
aquesta opció, serà causa d’exclusió, atès que aquest aspecte és un criteri
de valoració automàtica que s’ha d’incloure en el sobre C.”

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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Clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques relativa a les Especificacions
tècniques de la Instal·lació. Característiques mínimes.
“3.1 L’equip a subministrar hauran de complir la normativa vigent, i segons
l’assenyalat en aquest document.
3.2 L’equip a subministrar haurà de complir amb les especificacions, composició
i característiques establertes com a mínimes en aquest document.
Si alguna de les característiques establertes en les especificacions tècniques
fossin exclusives d’una única marca o model dels existents actualment al mercat,
aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no
ajustar exactament sigui causa d’exclusió.
3.3. Els licitadors aportaran la documentació descriptiva de les característiques
de l’equip ofert per tal de permetre una adequada valoració de les diferents
ofertes presentades. Caldrà que els licitadors indiquin cadascunes
característiques detallades en aquest document en quina pàgina
documentació presentada pel licitador es pot trobar la informació
sol·licitada (en la seva oferta tècnica que incloguin en el sobre B
d’incloure un índex resum especificant la informació sol·licitada).

de les
de la
tècnica
hauran

La manca d’informació sobre les característiques de l’equip que impedeixi
contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present plec
serà objecte d’exclusió si no hi ha manera de deduir el compliment dels requisits
mínim exigits en aquest document.”



Clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques relativa a la Descripció i
característiques tècniques que ha de complir l’equip:
“L’equip a subministrar, inclosa la seva corresponent instal·lació i posada en
funcionament efectiu, haurà de complir els requeriments tècnics mínims que
s’estableixen a continuació.
L’incompliment d’aquestes especificacions tècniques mínimes suposarà l’exclusió
de l’oferta.
Si alguna de les característiques tècniques indicada, determina una marca o
model exclusiu, dita indicació s’entendrà com equivalent.
4.1.Equip digital mòbil
Digital mòbil
-

Generador amb potencia mínim de 16 kW
Màxima mobilitat amb rotació de 360º sobre el seu eix principal.
Lleugeresa de mobilitat.
Fre de seguretat automàtic
Detector pla extraïble de mida 43cm x35cm
Detector digital amb connexió inalàmbrica .
Consola del operador amb controls integrats en pantalla tàctil.
Accés remot complert.
Bateries de càrrega automàtica quan estiguin col·locades al seu
allotjament.
Possibilitat de funcionar amb bateria o endollat si cal.
Indicadors de càrrega de bateries.
Interface integrat i optimitzat per adquisició d’imatges, eines de postprocessat i tractament de la imatge.
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-

Protocols d’adquisició en funció mida de pacient per minimitzar radiació.
Indicador digital de paràmetres d’adquisició utilitzats (KV i mAs)
Indicadors de dosis, informació emmagatzemada en capçalera DICOM.
Informes de dosis a pacients per placa i per estudi.
Controls de qualitat com anàlisis de imatges repetides o rebutjades.
Bloqueig de tauler de comandament.
Protecció amb contrasenya per exposició.
Connectivitat amb PACS i RIS.
Recepció de llista de treball DICOM, imatges es poden transferir a
PACs, impressora o estació de treball.

4.2. Protocols de comunicació
-

-

-

L’equip ha d’incloure en la capçalera DICOM de les imatges: mida de
camp, indicador d’exposició en el detector i producte dosi-àrea, DAP.
L’equip haurà d’incloure les següents llicències i serveis:
i. DICOM Worklist (SCU).
ii. DICOM Store (SCU)
L'adjudicatari es compromet a realitzar i comprovar la integració de
l’equip amb els següents sistemes:
I. Sistema PACS instal·lat a CMQ.
ii. Sistema HIS instal·lat A CMQ.
Com a pas previ a la integració, l'adjudicatari elaborarà un Pla
d'Integració, que serà lliurat al Servei d'Informàtica, detallant:
i. Mètode d'integració.
ii. Equip de treball: quantitat de recursos i perfil dels mateixos.
iii. Calendari d'activitats.

S’adverteix als licitadors que en cada lot s’han identificat criteris avaluables
de forma automàtica; en cap cas es podrà deduir cap d’aquesta informació
que és objecte de valoració automàtica en el sobre B; fer-ho serà causa
d’exclusió, tal i com s’especifica en el plec de clàusules.”

ii. A continuació els vocals tècnics que estan realitzant la valoració de les ofertes
exposen un seguint d’observacions que han detectat en les següents ofertes, i que es
reprodueixen en aquesta acta:
 Oferta tècnica de ALTHEA HEALTHCARE, SLU
Els tècnics que estan elaborant l’informe de valoració exposen que l’oferta presentada
per ALTHEA HEALTHCARE, SLU és ambigua i no queda clar que doni compliment en
els següents extrems:


Indicador de dosis pacient, informació emmagatzemada a la capçalera DICOM: En
l’índex aportat per l’empresa s’indica que aquesta informació es troba en el punt 11
relatiu a la connexió de Red i Seguretat. Amb la informació que consta al punt
indicat no es pot deduir que l’empresa doni compliment als requisits mínims
establerts al PPT atès que el redactat és molt confús i poc clar, i l’únic que s’indica
és que la opció està habilitada. Tant de l’indicador de dosis com de la capçalera
DICOM només s’indica que l’opció està habilitada però no s’especifica com es
realitzarà. El fet de dir que l’opció del DICOM està habilitada o que és un DICOM
MPPS no implica que l’aparell tingui indicador de dosis.
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Respecte del detector digital amb connexió inalàmbrica i l’accés remot, s’indica que
és opcional. No obstant, d’acord amb la clàusula 4.1 de les característiques mínimes
de l’equip l’accés remot és obligatori.



Respecte dels controls de qualitat amb les imatges repetides o rebutjada, s’indica
que si però no es fa referencia al punt on s’explica ni s’ha trobat cap referència a
l’oferta on s’expliqui l’existència d’aquest control.



Respecte de la connectivitat amb el PACS i RIS: D’aquest punt s’indica que la
informació es troba al punt 11 relatiu a la Red i Seguridad. En aquest punt únicament
es diu que està habilitat però ni indica ni explica com es realitzarà la integració i la
connectivitat.

Els tècnics exposen que amb la documentació presentada per l’empresa ALTHEA
HEALTHCARE, SLU no poden deduir el compliment dels requisits mínims establerts als
plec respecte dels apartats referenciats anteriorment. Els tècnics argumenten que el fet
de dir que l’opció està habilitada o que si que és dona compliment però sense aportar la
documentació justificativa no permet deduir que l’equip tingui les característiques
mínimes i consideren que d’aquests apartats no s’ha aportat documentació suficient que
acrediti el seu compliment. A més a més, de l’accés remot s’indica que és opcional quan
aquest ha de ser obligatori d’acord amb l’establert al plec de prescripcions tècniques.
Per tot l’anterior, els tècnics proposen excloure a ALTHEA HEALTHCARE, SLU
 Oferta tècnica de APR 1998, SL
Respecte d’aquesta oferta els tècnics exposen que manca informació sobre els següents
requisits mínims:
-

Informació referent als informes de dosis a pacient.
Indicadors de dosis per placa i per estudi.
Controls de qualitat amb anàlisis d’imatges repetides o rebutjades.

Els tècnics argumenten que d’acord amb la clàusula 3 del plec de prescripcions
tècniques, els licitadors han d’aportar la documentació descriptiva de les característiques
de l’equip ofertat per tal de valorar-lo. A la documentació aportada per APR no
s’expliquen els requisits mínim anterior, per la qual cosa, no es pot determinar si l’equip
que l’empresa presenta dona compliment o no. Els tècnic conclouen que aquesta oferta
hauria de ser exclosa perquè és incompleta i no es pot determinar que es doni
compliment amb els informes de dosis pacient, amb els indicadors de dosis per placa i el
control de qualitat amb anàlisis d’imatges repetides o rebutjades.


Respecte de l’oferta que presenta SIEMENS HEALTHCARE, SLU fan constar el
següent:

La pàgina 6 de la seva oferta, a l’apartat sobre característiques de l’equip, disposa:
“Características principales:
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(...)
Control remoto de disparo por IR.”

De l’anterior es confirma que han inclòs en el sobre B informació de la seva oferta que és
avaluable de forma automàtica (tal i com es desprèn de la clàusula 13 del plec de
clàusules), contravenint l’establert en aquesta mateixa clàusula, i en conseqüència,
comportant la seva exclusió, atès que s’ha tingut coneixement del contingut d’aquest
extrem (valorable de forma objectiva) abans d’haver finalitzat la relativa als criteris de
valoració subjectiva.
Un cop realitzades les anteriors observacions pels tècnics, la mesa s’emplaça a
convocar una altra sessió per tal de deliberar sobre les possibles exclusions i, en cas que
procedeixi, aprovar-les.

Un cop finalitzat l’acte, es dona lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat del presents.

M. dels Àngels Rius Rafecas

Montserrat Boix Ricart

Carles Abelló Pellicer

Imma Sivill Colet

Jesús Ariño

Andrea Teruel Moreno

5/5

