Número d'expedient:

GSSV-SU-O-21-0513

Tipus:

Subministrament

Procediment:

Obert

Òrgan gestor:

Àrea de contractació conjunta ICS-GSS
Unitat de Gestió Econòmica
Hospital Universitari Arnau de Vilanova

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

Antecedents
Primer.- En data 11 d’octubre de 2021 es va incoar l’expedient número GSSV-SU-O-21-0513
per al Subministrament d’una unitat radiològica digital per a l’Hospital Comarcal del PallarsCentre d’Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis Sanitaris) amb número d’expedient
GSSV-SU-O-21-0513.
Segon.- En data 11 d’octubre de 2021 es va aprovar l’expedient, el qual es va publicar en
l’adreça de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/GSSV-SU-O-21-0513), el dia 11 d’octubre de
2021.
Tercer.- En data 29 de novembre de 2021 es va realitzar l’acte d’obertura del Sobre C
(s’adjunta Acta en l’Annex 1 d’aquesta Resolució), que conté les ofertes sotmeses a criteris de
valoració automàtica i la proposta d’adjudicació, en la qual es proposa:
•

L’exclusió de l’empresa PHILIPS IBERICA, S.A.U per manca de compliment dels

•

requisits mínims exigits en la licitació.
La classificació final de les ofertes.

•

La proposta del licitador FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A. (W0047861-J) com a oferta de millor relació qualitat preu.

Quart.- Atès els informes següents de l’Annex 2 d’aquesta resolució:
•

•
•

Informe de valoració de l’oferta tècnica del sobre B de data 25/11/2021, emès pel
Senyor Josep Marin Vitalla, Responsable de Serveis Generals i Infraestructures, de la
Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida, Gestió de Serveis Sanitaris i
el Dr. Eduardo Sanjurjo Golpe, Director Assistencial de l’Hospital Comarcal
del Pallars.
Informe de valoració de la idoneïtat de l’equipament de data 25/11/2021, emès per la
senyora Mª Candelaria Castro Rodríguez, Tècnic de Radiologia de l’Hospital Comarcal
del Pallars.
Informe de valoració de la formació de data 25/11/2021, emès pel senyor Josep Marin
Vitalla, Direcció de Serveis Generals i Infraestructures Lleida ICS – GSS i el Dr.
Eduardo Sanjurjo Golpe, Director Assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars.
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Cinquè.- En l’esmentada Acta, de data 29 de novembre de 2021, s’ha fet constar per la Mesa
de contractació que d’acord amb l’Informe de valoració tècnica del Sobre B, de data 25 de
novembre de 2021, i l’Informe d’idoneïtat, de la mateixa data, l’empresa licitadora PHILIPS
IBERICA, S.A. no compleix amb els requisits tècnics mínims.
En concret, d’acord amb l’Annex 2 (fitxa tècnica) del Plec de Prescripcions Tècniques es
requereix un equip de Raigs X amb suport de columna terra, i PHILIPS IBERICA, S.A.U
presenta un equip amb suspensió de sostre.
Sisè.- Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de
l'expedient GSSV-SU-O-21-0513 mitjançant procediment obert.
Fonaments jurídics
Primer.- D’acord amb l’Article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP): 1.
Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i la documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva, així com
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Segon.- D’acord amb l’article 326.2.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP):
faculta a la mesa per valorar les proposicions dels licitadors.
Tercer.- D’acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP).
Quart.- Vist el que preveu l’article 6 de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel qual
s’aproven els nous Estatuts de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i l’acord adoptat
pels membre del Consell d’Administració de GSS en sessió de 23 de desembre de 2019.
Resolc
Primer. Excloure de la licitació de l’expedient número GSSV-SU-O-21-0513 a l’empresa
PHILIPS IBERICA, S.A.U pels motius indicats anteriorment.
Segon. Establir la classificació final de les ofertes d’acord amb l’apartat 2.4 dels criteris
d’adjudicació del present expedient (“El càlcul de les puntuacions es realitzarà a partir de les
ofertes acceptades, sense considerar les ofertes que finalment s’hagin considerat com a
anormalment baixes després de tramitar el procediment establert en l’article 149 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic”):
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Criteris
adjudicació
sotmesos a
judici de
valor

Criteris adjudicació sotmesos a valoració automàtica

Sobre B
2.2
Ampliació
total d'anys
de garantia
( minima 3
anys)
(fins a 4
punts)

Sobre C
2.3 Proposta
econòmica anual
de manteniment
integral (sense
exclusions)
(no podrà ser
superior a 15.000
euros sense IVA
( fins a 2 punts)

TOTAL

Puntuació
màxima

42

2.1 Servei
tècnic i
mantenimnet
inclòs en la
garantia
( fins a 8
punts)

LICITADOR

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Puntuació

PUNTUACIÓ
FINAL

40,50

7,00

1,33

1,48

43,94

94,25

38,00

8,00

4,00

2,00

44,00

96,00

SIEMENS
HEALTHCARE,
S.L.U
FUJIFILM
EUROPE
SUCURSAL
EN ESPAÑA,
S.A

2.4 Proposta
econòmica del
subministrament,
instal.lació i
posada en servei
de l'equip
(fins a 44 punts)

100 punts

Tercer. Adjudicar la contractació del Subministrament d’una unitat radiològica digital per a
l’Hospital Comarcal del Pallars-Centre d’Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis
Sanitaris) a l’empresa FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A. (W-0047861-J) per
un import de 174.000,00 € (IVA exclòs), per haver obtingut la màxima puntuació en la
classificació final de les ofertes.
D’acord amb el que s’estableix en la Disposició addicional primera, del Reial Decret-Llei
7/2021, de 27 d’abril, l’IVA aplicable a entregues de béns, adquisicions i adquisicions
intracomunitàries dels béns que s’estableixen a l’annex serà del 0% si els destinataris són
entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social.
Quart. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Perfil de contractant de Gestió de
Serveis Sanitaris, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública
(https://contractaciopublica.gencat.cat).
Cinquè. Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.
Sisè. Contra aquesta resolució, els interessats:
a) podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació (previ
a la interposició del recurs contenciós administratiu), davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà
de la data d’enviament de la notificació o avís de notificació, segons allò establert als
articles 44, 50 i la disposició addicional quinzena de la LCSP (l’escrit es podrà presentar al
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registre de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, el en registre del Tribunal de
Contractes del Sector Públic, i en els llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques);
b) o bé interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en
el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la data d’enviament de la
notificació o avís de notificació, segons allò establert a la disposició addicional quinzena de
la LCSP i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-administrativa.

Lleida,

Responsable Àrea Economia i Finances
Gestió de Serveis Sanitaris
Expedient número GSSV-SU-O-21-0513
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ANNEX 1
Acta de la sessió de la mesa de contractació de data 29 de novembre de 2021 en
la qual es fa la proposta d'adjudicació d’aquesta licitació
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Acte d’obertura de l’oferta sotmesa a criteris de valoració automàtica,

GENERALITAT DE CATALUNYA

de l’oferta econòmica i proposta d’adjudicació

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

Expedient número GSSV-SU-O-21-0513

Procediment de contractació
L’expedient de contractació esmentat s’ha tramitat amb caràcter urgent mitjançant procediment
obert, d’acord amb el que disposa l’article 156 en relació amb l’article 131 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Membres de la mesa de contractació:

Membre

Nom i cognoms

Càrrec

Presidenta

Montse Astudillo Casanovas

Cap de la Unitat Gestió Econòmica
Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Institut Català de la Salut

Vocal

Lidia Puigdemasa Soto

Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Gestió de Serveis Sanitaris

Vocal

Rosa Arbonés Tost

Cap de la Unitat de Gestió Econòmica i Serveis
Generals de l’HUSM

Vocal amb funcions
d’assessorament jurídic

Raül Llevot Pérez

Assessoria Jurídica de l’ICS a Lleida

Vocal amb funcions de
control econòmic
pressupostari

Mònica Lopera Arévalo

Responsable Àrea Econòmica i Financera

Secretària

Mª Fernanda Calero del Pozo

Gestió de Serveis Sanitaris

Institut Català de la Salut

Hospital Universitari de Santa Maria
Gestió de Serveis Sanitaris
Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Gestió de Serveis Sanitaris

A Lleida, a les 14:00 h del 29 de novembre de 2021 a la seu de l'Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida, es constitueix la mesa de contractació integrada pels membres relacionats,
d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació.
Aquesta mesa té com a finalitat:



Fer públiques les valoracions de l’oferta tècnica sotmesos a criteris de judici de valor
(sobre B)
Obrir el sobre C, que conté les ofertes tècniques sotmeses a valoració automàtica i les
ofertes econòmiques.
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Si s’escau, proposar la classificació final de les ofertes per a que sigui elevada a l’òrgan
de contractació.
Si s’escau, proposar l’oferta de millor relació qualitat-preu per a que sigui elevada a
l’òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la
documentació que es requereix d’acord amb el que preveu la LCSP.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per part de Gestió de Serveis Sanitaris / l’Institut Català de la Salut assisteixen a l’acte:



El senyor Josep Marin Vitalla, Responsable de Serveis Generals i Infraestructures, de
la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida, Gestió de Serveis
Sanitaris.
La senyora Mª Candelaria Castro Rodríguez, Tècnic de Radiologia de l’Hospital
Comarcal del Pallars i el Dr. Eduardo Sanjurjo Golpe, Director Assistencial de l’Hospital
Comarcal del Pallars, es conecten via streaming des de l’Hospital Comarcal del Pallars.

S’inclou en l’Annex 1 d’aquesta acta el certificat de registre d’obertura del sobre C.

S’informa als assistents que és publicarà al perfil del contractant:


L’Informe de valoració de l’oferta tècnica del sobre B de data 25/11/2021, emès pel
Senyor Josep Marin Vitalla, Vitalla, Responsable de Serveis Generals i Infraestructures,
de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida, Gestió de Serveis
Sanitaris i el Dr. Eduardo Sanjurjo Golpe, Director Assistencial de l’Hospital Comarcal
del Pallars.



L’Informe de valoració de la idoneïtat de l’equipament de data 25/11/2021, emès per la
senyora Mª Candelaria Castro Rodríguez, Tècnic de Radiologia de l’Hospital Comarcal
del Pallars.



L’Informe de valoració de la formació de data 25/11/2021, emès pel senyor Josep Marin
Vitalla, Vitalla, Direcció de Serveis Generals i Infraestructures Lleida ICS – GSS i el Dr.
Eduardo Sanjurjo Golpe, Director Assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars.



L’Acta que s’aixequi d’aquest acte

Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió i prèviament la Presidenta exposa a la Mesa que en l’informe de valoració
tècnica i en l’informe d’idoneïtat, ambdós de la mateixa data del 25/11/2021, es fa constar que
no es valora la proposta presentada per PHILIPS IBERICA S.A.U, per no complir els requisits
mínims ja que la seva solució no és un equip de Raigs X amb suport de columna a terra com es
requereix en els plecs, en concret, en l’Annex 2 (Fitxa tècnica) del Plec de Prescripcions
Tècniques.
En atenció als esmentats informes tècnics, la Mesa acorda per unanimitat elevar a l’òrgan de
contractació l’exclusió de l’empresa PHILIPS IBERICA S.A.U, per manca de compliment dels
requisits mínims exigits en la licitació.
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A continuació s’exposen les valoracions dels informes tècnics esmentats, amb el resum de
puntuacions, d’acord amb els apartats dels criteris d’adjudicació:

1.1

1.2

1.3

Aspectes sotmesos a criteris de
judici de valor

Prestacions
tècniques i
funcionals

Idoneïtat de
l’equip
respecte al
tipus
d’activitat a
que va
destinat

Formació

Puntuació màxima

22,00

18,00

2,00

42,00

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U

20,50

18,00

2,00

40,50

FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN
ESPAÑA, S.A

20,00

16,00

2,00

38,00

TOTAL

A continuació s’obren els sobres C i es fa pública l’oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració
automàtica i l’oferta econòmica:
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U, se li assigna la següent puntuació:
2.1 Servei tècnic i manteniment inclòs en la garantia. (Fins a 8 punts)





Temps de resposta (Fins a 2 punts): Puntuació: 2 punts.
Temps màxim de resolució d’averies (Fins a 3 punts): Puntuació: 2,5 punts.
Temps lliurament de recanvis (Fins a 1 punt): Puntuació: 0,5 punts.
Assistència telefònica online per a resolució de problemes i accés remot (Fins a 2
punts): Puntuació: 2 punts.

2.2 Ampliació garantia. (Fins a 4 punts)


Ampliació garantia: ofereix 12 mesos addicionals de garantia: Puntuació: 1,33 punts.

2.3 Proposta econòmica anual de manteniment integral “sense exclusions” post-garantia. (Fins
a 2 punts)


Import anual de manteniment: ofereix: 13.500,00 € (sense IVA). Puntuació: 1,48 punts.

2.4 Import oferta econòmica: ( fins a 44 punts)


Import oferta econòmica: ofereix: 175.000,00 € (sense IVA). Puntuació: 43,94 punts.
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FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A, se li assigna la següent puntuació:

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.1 Servei tècnic i manteniment inclòs en la garantia. (Fins a 8 punts)





Temps de resposta (Fins a 2 punts): Puntuació: 2 punts.
Temps màxim de resolució d’averies (Fins a 3 punts): Puntuació: 3 punts.
Temps lliurament de recanvis (Fins a 1 punt): Puntuació: 1 punt.
Assistència telefònica online per a resolució de problemes i accés remot (Fins a 2
punts): Puntuació: 2 punts.

2.2 Ampliació garantia. (Fins a 4 punts)


Ampliació garantia: ofereix: 36 mesos addicionals. Puntuació: 4 punts.

2.3 Proposta econòmica anual de manteniment integral “sense exclusions” post-garantia. (Fins
a 2 punts)


Import anual de manteniment: ofereix: 10.000,00 € (sense IVA). Puntuació: 2 punts.

2.4 Import oferta econòmica: (Fins a 44 punts)


Import oferta econòmica: ofereix 174.000,00 € (sense IVA). Puntuació: 44,00 punts.

Es fa constar les puntuacions finals que resulten de sumar les puntuacions assignades en els
aspectes sotmesos a criteris de judici de valor i els aspectes sotmesos a criteris de valoració
automàtica dels criteris d’adjudicació:

Criteris adjudicació
sotmesos a
judici de valor

Criteris adjudicació sotmesos a valoració automàtica

TOTAL

Sobre C

Sobre B
2.2 Ampliació
2.1 Servei tècnic i
total d'anys de
mantenimnet inclòs
garantia
en la garantia
( minima 3 anys)
( fins a 8 punts)
(fins a 4 punts)

2.3 Proposta econòmica
anual
de manteniment integral
(sense exclusions)
(no podrà ser superior a
15.000 euros sense IVA
( fins a 2 punts)

2.4 Proposta
econòmica del
subministrament,
instal.lació i posada
en servei de l'equip
(fins a 44 punts)

100 punts

Puntuació
màxima

42

LICITADOR

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Puntuació

PUNTUACIÓ
FINAL

SIEMENS
HEALTHCARE,
S.L.U

40,50

7,00

1,33

1,48

43,94

94,25

FUJIFILM
EUROPE
SUCURSAL EN
ESPAÑA, S.A

38,00

8,00

4,00

2,00

44,00

96,00
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Per aquests motius i d’acord amb el procediment establert en els criteris d’adjudicació de
l’expedient, els membres de la mesa de contractació acorden per unanimitat elevar a l’òrgan de
contractació la proposta següent:


L’exclusió de l’empresa PHILIPS IBERICA S.A.U, per manca de compliment dels
requisits mínims exigits en la licitació.



Establir la classificació final de les ofertes d’acord amb el quadre de puntuacions finals
establert anteriorment



Proposar com a oferta de millor relació qualitat-preu la del licitador FUJIFILM EUROPE
SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A per a que sigui elevada a l’òrgan de contractació com a
empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d’acord
amb el que preveu la LCSP.

Tot seguit, la Presidenta de la Mesa indica als assistents que poden formular les reclamacions i
reserves que considerin oportunes.

Sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 14:45 h del 29 de novembre de 2021, de
la qual s’estén aquesta acta signada per la presidenta i la secretària.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA
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ANNEX – Certificat Registre d’obertura de sobre C de l’eina “sobre digital”

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

Expedient número GSSV-SU-O-21-0513
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Registre d'obertura de sobre

GENERALITAT DE CATALUNYA

Licitació: GSSV-SU-O-21-0513
Sobre: Sobre C
Data

Acció

24/10/2021 08:24:42

PSCP-SD ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 24/10/2021 08:24:42.

24/10/2021 18:45:23

L'empresa FUJIFILM EUROPE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA ha enviat la paraula clau del sobre Sobre
C, a data i hora 24/10/2021 18:45:23.

25/10/2021 07:34:44

L'empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre C, a data i hora
25/10/2021 07:34:44.

25/10/2021 08:25:31

PSCP-SD ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 25/10/2021 08:25:31.

25/10/2021 10:34:51

L'empresa PHILIPS IBERICA SAU ha enviat la paraula clau del sobre Sobre C, a data i hora 25/10/2021
10:34:51.

25/10/2021 10:56:23

El custodi Lidia Puigdemasa Soto ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 25/10/2021 10:56:23.

29/11/2021 13:47:42

El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora
29/11/2021 13:47:42 (Credencials aplicades: 1/2).

29/11/2021 13:48:37

El custodi Carol Amigo Rojo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 29/11/2021 13:48:37
(Credencials aplicades: 2/2).

29/11/2021 14:20:25

El custodi Maria Fernanda Calero del Pozo ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 29/11/2021 14:20:25.
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ANNEX 2

•

•
•

Informe de valoració de l’oferta tècnica del sobre B de data 25/11/2021, emès pel
Senyor Josep Marin Vitalla, Responsable de Serveis Generals i Infraestructures, de la
Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida, Gestió de Serveis Sanitaris i
el Dr. Eduardo Sanjurjo Golpe, Director Assistencial de l’Hospital Comarcal
del Pallars.
Informe de valoració de la idoneïtat de l’equipament de data 25/11/2021, emès per la
senyora Mª Candelaria Castro Rodríguez, Tècnic de Radiologia de l’Hospital Comarcal
del Pallars.
Informe de valoració de la formació de data 25/11/2021, emès pel senyor Josep Marin
Vitalla, Direcció de Serveis Generals i Infraestructures Lleida ICS – GSS i el Dr.
Eduardo Sanjurjo Golpe, Director Assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SALA RX CAP
HCPL-CAP
PONT DE
SUERT

SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT RADIOLÒGICA DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS-CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT
DE SUERT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS). Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513
INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

A la tramitació de l’expedient han concorregut tres proveïdors amb les seves corresponents propostes.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. amb el model Multix Impact
FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA amb el model FDR SMART X
PHILIPS IBERICA SAU amb el model DigitalDiagnost C90
No es valora la proposta de PHILIPS IBERICA SAU per no complir amb els criteris mínims ja que la seva solució no és un equip amb tub de Raigs X amb suport de columna a terra com es demana als plecs tècnics.
FJJIFILM ha declarat l'oferta del sobre B confidencial

1.1.- Prestacions tècniques i funcionals: Fins a 22 punts, inclouen:

Sistema d'adquisició radiològica

Puntuació

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

FUJIFILM EUROPE
Caracteristiques de l'equip
ofertat, descripció curta.

5,0

4,5

5,0

Valoració de la millor cobertura de la imatge a bucky

tamaño detector 43 x 43

Valoració de la millor cobertura de la imatge a la taula

Tamaño detector 35 x 43

COMENTARIS

Millor proposta: ressaltada en verd
Propostes equivalents: ressaltades en blau
SIEMENS presenta una molt bona cobertura de la imatge a
bucky
FUJIFILM presenta una molt bona cobertura de la imatge a
bucky
SIEMENS presenta una bona cobertura de la imatge a la
taula
FUJIFILM presenta una molt bona cobertura de la imatge a
la taula, amb un tamany superior de detector
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SALA RX CAP
HCPL-CAP
PONT DE
SUERT

SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT RADIOLÒGICA DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS-CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT
DE SUERT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS). Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513
INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

A la tramitació de l’expedient han concorregut tres proveïdors amb les seves corresponents propostes.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. amb el model Multix Impact
FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA amb el model FDR SMART X
PHILIPS IBERICA SAU amb el model DigitalDiagnost C90
No es valora la proposta de PHILIPS IBERICA SAU per no complir amb els criteris mínims ja que la seva solució no és un equip amb tub de Raigs X amb suport de columna a terra com es demana als plecs tècnics.
FJJIFILM ha declarat l'oferta del sobre B confidencial

1.1.- Prestacions tècniques i funcionals: Fins a 22 punts, inclouen:

Sistema d'adquisició d'imatges i detecció

Solucions de colimació que facilitin el flux

Solucions de filtrat i reducció de dosis (graelles, CAE, filtres, DAP)

Solució que permeti l'eliminació de la radiació dispersa al detector wifi

Puntuació

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

FUJIFILM EUROPE
Caracteristiques de l'equip
ofertat, descripció curta.

COMENTARIS

6,0

5,0

5,0

Millor proposta: ressaltada en verd
Propostes equivalents: ressaltades en blau

Explicado en la documentación en diferentes
apartados. Realzar la importancia en el flujo
de trabajo que el equipo es totalmente
sincronizado en desplazamiento vertical
horizontal y oblicuo con la mesa y vertacl con
el bucky mural. Además se añade cámara de
vídeo integrada en el tubo de Rx para la
visualización del paciente desde la sala de
control. El equipo tiene un gran rango de
movimientos lo que permite usar una
metodología para realizar el examen muy
sencilla. Además el equipo incluye una guía
para el posicionamiento en forma de
esquemas tanto en la pantalla del tubo como
en la pantalla de la estación de control.

SIEMENS presenta unes bones solucions de colimació que
facilitin el flux
FUJIFILM presenta unes bones solucions de colimació que
facilitin el flux

Explicado en la documentación

SIEMENS presenta unes bones solucions de filtrat i reducció
de dosis
FUJIFILM presenta unes bones solucions de filtrat i reducció
de dosis

SI, se incluye una herramienta en el sistema
de imagen para la eliminación de la radiación
dispersa

SIEMENS presenta una bona solució que permeti l'eliminació
de la radiació dispersa al detector wifi
FUJIFILM presenta una bona solució que permeti l'eliminació
de la radiació dispersa al detector wifi
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SALA RX CAP
HCPL-CAP
PONT DE
SUERT

SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT RADIOLÒGICA DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS-CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT
DE SUERT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS). Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513
INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

A la tramitació de l’expedient han concorregut tres proveïdors amb les seves corresponents propostes.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. amb el model Multix Impact
FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA amb el model FDR SMART X
PHILIPS IBERICA SAU amb el model DigitalDiagnost C90
No es valora la proposta de PHILIPS IBERICA SAU per no complir amb els criteris mínims ja que la seva solució no és un equip amb tub de Raigs X amb suport de columna a terra com es demana als plecs tècnics.
FJJIFILM ha declarat l'oferta del sobre B confidencial

1.1.- Prestacions tècniques i funcionals: Fins a 22 punts, inclouen:

Puntuació

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

FUJIFILM EUROPE
Caracteristiques de l'equip
ofertat, descripció curta.

COMENTARIS

Sistema d'adquisició d'imatges i detecció

Millors prestacions de detector i cadena d'imatges

Alternatives que suposin solució millorada respecte a la qualitat dels
detectors i cadena d'imatge

Solucions de manteniment per a Detectors mòbils i fixes

4,0

Explicado en la documentación

SIEMENS presenta unes bones prestacions de detector i
cadena d'imatges
FUJIFILM presenta unes bones prestacions de detector i
cadena d'imatges

Detector inalámbrico con asa integrada y
carga del detector inalámbrico en la bandeja
del detector sin necesidad de cambiar
baterías ni conectarlo a ningún cable.
Mostrado en la demostración del equipo.

SIEMENS presenta unes bones alternatives que suposin
solució millorada respecte a la qualitat dels detectors i
cadena d'imatge
FUJIFILM presenta unes bones alternatives que suposin
solució millorada respecte a la qualitat dels detectors i
cadena d'imatge

4,0

3,0

Millor proposta: ressaltada en verd
Propostes equivalents: ressaltades en blau

Millors solució per a mal ús o caigudes de detectors - Inclou
assegurança per mal ús (caiguda, rotura, o altres) en l'oferta
presentada de contracte de manteniment (sense cost o amb cost
addicional) o proposta de preus especials per recanvi en cas de mal
ús.

En el caso de mal uso o caídas del detector
inalámbrico se cubrirá sin coste adicional, un
detector inalámbrico por equipo y año.

SIEMENS presenta una molt bona solució per a mal ús o
caigudes de detectors
FUJIFILM presenta una bona solució per a mal ús o
caigudes de detectors

Millor solució de detector mòbil (resistencia, solució de càrrega,
durada bateries, qualitat). Permet recanvi bateries incloses en
contracte manteniment

Resistencia a caídas de 1 m, carga de la
batería en la bandeja del detector de la mesa
de forma inalámbrica, duración de la batería
hasta 1050 imágenes.

SIEMENS presenta una molt bona solució de detector mòbils
FUJIFILM presenta una bona solució de detector mòbils
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SALA RX CAP
HCPL-CAP
PONT DE
SUERT

SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT RADIOLÒGICA DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS-CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT
DE SUERT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS). Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513
INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

A la tramitació de l’expedient han concorregut tres proveïdors amb les seves corresponents propostes.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. amb el model Multix Impact
FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA amb el model FDR SMART X
PHILIPS IBERICA SAU amb el model DigitalDiagnost C90
No es valora la proposta de PHILIPS IBERICA SAU per no complir amb els criteris mínims ja que la seva solució no és un equip amb tub de Raigs X amb suport de columna a terra com es demana als plecs tècnics.
FJJIFILM ha declarat l'oferta del sobre B confidencial

1.1.- Prestacions tècniques i funcionals: Fins a 22 punts, inclouen:

Estació d'adquisició, sistema de processament/visualització i
programari del sistema

Puntuació

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

FUJIFILM EUROPE
Caracteristiques de l'equip
ofertat, descripció curta.

COMENTARIS

5,0

5,0

5,0

Millor proposta: ressaltada en verd
Propostes equivalents: ressaltades en blau

Programari de control de qualitat i reducció de dosi i tases de rebutjos.
Detallar paràmetres reportats, informes, tipus d'accés i exportació
d'informes a altres entorns. Llicències lliurades i proposta d'integració
amb el Servei de protecció radiològica i radiofísica. Cal incloure amb la
oferta una demo per avaluació del programa, especficicar com
funciona en la sala i com interactua amb el Servei de protecció
radiològica i radiofísica per seguiment

Explicado en la documentación

SIEMENS presenta un bon programari de control de qualitat i
reducció de dosi i tases de rebutjos, etc.
FUJIFILM presenta un bon programari de control de qualitat i
reducció de dosi i tases de rebutjos, etc.

Programari de processat d'imatge que millorin la qualitat

Explicado en la documentación

SIEMENS presenta un bon programari de processat d'imatge
que millorin la qualitat
FUJIFILM presenta un bon programari de processat d'imatge
que millorin la qualitat

Programari per reducció de dosi

Explicado en la documentación

SIEMENS presenta un bon programari per reducció de dosi
FUJIFILM presenta un bon programari per reducció de dosi

Alterantives que suposin solucio millorada respecte a la qualitat
d'imatge visualitzada, posprocessat i programes especifics

Explicado en la documentación

SIEMENS presenta unes bones alterantives que suposin
solucio millorada respecte a la qualitat d'imatge visualitzada,
posprocessat i programes especifics
FUJIFILM presenta unes bones alterantives que suposin
solucio millorada respecte a la qualitat d'imatge visualitzada,
posprocessat i programes especifics
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SALA RX CAP
HCPL-CAP
PONT DE
SUERT

SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT RADIOLÒGICA DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS-CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PONT
DE SUERT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS). Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513
INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

A la tramitació de l’expedient han concorregut tres proveïdors amb les seves corresponents propostes.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. amb el model Multix Impact
FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA amb el model FDR SMART X
PHILIPS IBERICA SAU amb el model DigitalDiagnost C90
No es valora la proposta de PHILIPS IBERICA SAU per no complir amb els criteris mínims ja que la seva solució no és un equip amb tub de Raigs X amb suport de columna a terra com es demana als plecs tècnics.
FJJIFILM ha declarat l'oferta del sobre B confidencial

1.1.- Prestacions tècniques i funcionals: Fins a 22 punts, inclouen:

Puntuació

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
Caracteristiques de l'equip ofertat,
descripció curta.

FUJIFILM EUROPE
Caracteristiques de l'equip
ofertat, descripció curta.

COMENTARIS

Implementació

2,0

2,0

2,0

Millor proposta: ressaltada en verd
Propostes equivalents: ressaltades en blau

Millors proposta de planificació global d'instal.lació de la sala per
permetre la continuitat de l'activitat assistencial. Es valorarà que la
implantació garanteixi qualitat de les obres, instal.lació i formació.

1.1.- Prestacions tècniques i funcionals: Fins a 22 punts

SIEMENS presenta una presenta implantació suficient
FUJIFILM presenta una presenta implantació suficient

Explicado en la documentación

LICITACIÓ

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

FUJIFILM EUROPE

22,0

20,5

20,0

Josep V. Marín Vitalla
Responsable d'Infraestructures i Serveis Generals
Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris

Eduard Sanjurjo Golpe
Director assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SALA RX CAP
HCPL-CAP
PONT DE
SUERT

SUBMINISTRAMENT D’UNA UNITAT RADIOLÒGICA DIGITAL PER A L’HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS-CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
PONT DE SUERT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS). Expedient nº GSSV-SU-O-21-0513
INFORME DE VALORACIÓ FORMACIÓ

A la tramitació de l’expedient han concorregut tres proveïdors amb les seves corresponents propostes.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. amb el model Multix Impact
FUJIFILM EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA amb el model FDR SMART X
PHILIPS IBERICA SAU amb el model DigitalDiagnost C90
No es valora proposta de PHILIPS IBERICA SAU per no complir amb els criteris mínims ja que la seva solució no és un equip amb tub de Raigs X amb suport de columna a terra com es demana als plecs tècnics.

1.3.- Formació:

Formació

Puntuació

SIEMENS HEALTHCARE

FUJIFILM EUROPE

2,0

2,0

2,0

Formació inicial: Sistema=2h online
Formació inicial: 2 dies presencial
Formació avançada: 1 dia presencial
Formació assessorament= Continua duració
contracte. Online
Formació formativa regular: Formació
actualitzacions= Continua duració contracte.
Online

Formació operadors: 3 dies presencial
Formació directors: 1 dia presencial
Formació tècnics de sistemes: 1 dia presencial
Formació reforç: 2 dies presencial a convenir amb
el centre
Formació assessorament= Continua duració
contracte. Online

En aquest apartat es valoraran, amb un màxim de 2 punts, el pla de
formació, a fi i efecte d’assolir el màxim d’eficiència de l’equipament
ofert i els seus accessoris a l’àmbit a que va destinat, d’acord amb
l’apartat 7è del plec de prescripcions tècniques (“Pla de formació”).

Personal electromedicina i manteniment 2h
presencial , explicat

1.3.- Pla de formació: Fins a 2 punts

Josep V. Marín Vitalla
Responsable d'Infraestructures i Serveis Generals
Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris

COMENTARIS

Les dues propostes es consideren
equivalents i se'ls atorga la mateixa
puntuació

Formació tècnics de sistemes, electromedicina i
manteniment: 1 dia presencial, explicat

LICITACIÓ

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

FUJIFILM EUROPE

2,0

2,0

2,0

Eduard Sanjurjo Golpe
Director assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars.

2021.11.25_21-0513_informe_valoracio_formacio_SB.xlsx

Doc.original signat per:
JOSEP MARIN VITALLA 25/11/2021,
EDUARDO SANJURJO GOLPE / num:2504841
25/11/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
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òglca digital per a

del Pallars-Centre d'Atenció Primària Pont de Suert
Serveis Sanitaris)

de

no GSSV-SU.0-21-0513

1.2.' ldonei'tat de l'equip respecte al tipus d'activitat a que va destinat (valoració assitencial): Fins a 1g punts
Nom empresa

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U

Marca I model

FUJIFILM EUROPE GmbH

MULTIX IMPACT

FDR SMART X

Ergonomla dl8s€ny del proc6s funclonalltat facllltat d'ús, rangs
movlmont, prolecclons lmatge, soguretat de la Boluclo (Fln$ a

Ergonomia. Equip dissenyat per al us òptim d€ls usuaris seryei. Mansig
tub rx, laula conjunl solució amigable accèsslble

Dimensions de teula

Límits que permet I'equip en quant á alçada i morfologia de pacients

5

es l€qulp més intulüu, ergonònic

Amplada corsta, es comprova que aquest
€quip presenlo un6s direBions sup6rioB
rasp€cte a les de la laulo de Fujiíilm, ahò ía
que íacllill la colocació del pacient.

Ampláda corscta.

Potites diíerènclss no signlfcaüves en áquost

Petites dlferències no signincaívos en
oquest apartat

ápadat

Molt lnluiliu I

tuh fàdld'0tliuar.

Fàcil

L'equip permetque 6s pugui seleccionar el
prolocol d'exploració amb pictograres dè les
rcglons anetòmiques dea de lá coNola de
lréball i dés dè el tub de d.

Funcions que faciliton I'aclivitat assistencial I 6t flux de treball

I

íàcil

Equip monF lntuitiu, orgonònic I fàcil
d'utilitzar.

lnterfci lntiutivá. Slstemès de ontíol, pantalles,@mandaments.

a

I

d'utilitzar.

mesuros segurétat I proteccló radlológlca
punls)

d'uülikr.

L'equip permet que es pr"lgui 3eleccionar
el protocol d'gxploEció smb
d6 16
d6

I

qus garanteixi al màxlm la gegur€tat dels taeballadors €n
de I'equlp i de I'entoín de tr€bált. Limitació elements
álrapáment, amb prct€caions d6 €blatg€s i guies vistes

robugtes €n materials i m€canismos qu6 garanteixen
funcionamenl I mínirnss repatacions. Tots els mateíials
per a nstèia amb materials desinfèctanls d'us hospitalària
ds nèteia). R€ducció de cáblatgss vistos, íe€ons de

PíEents una solució òdlma pélquE
à la sogurotá|, tqnt dellroballedor, equlpi
ontom ds troball.Ad6ts6r els pedab do
mdlmsnt de la taula. gs lrobon ln@ípoEls d€
mneE que són de dlflcil a@& pd p€cionl
NO 6s Iroben dlf€rèndG Blonlfi€tives o.
aq@st dpáírt.
Es pod6n noterar amb íaci[tst amb píodu.ios
do noteja

hGdtalads.

psr neteja

Comdsh amb

PE6€íía una solució òplimá pel que
.s8p€ct s la s€gurclrl, tantdel
IrabEllador. eqldp I onlom de tíobaí. La
solució del6 pedals no ós tant òdima js
que són ds íàdl @é3 pel pacieot.

loben
8quésl sp€ttslEs podsn notslar amb fadfitat
product€s dg ootsja

db

hosiltalaú,

t6 resurcs ds protwló
d'um €mà6

i disposa

do.protecció radiològica

r€dulr ol noíSfo ds

d6

oàmm do

pEdent

que millorin la lusáblitat, higisne
a lss necsssitats assistencislg

m G€neralllat
de Catalunya

i

segur€tat

ds

loqutp

NO

6

Imbef, dilorències signifioatives en
oquest apaíat

tobon diíerèodos sionif
aguat apaítat

€liyes
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(Gestió de
Subministrament d'una unitat Radiològica digital per a l'Hospital Comarcal del Pallars-Centre d'Atenció Primària Pont de Suert
Serveis Sanitaris)
Expedlent no GSSV-SU-0-21-0513
1.2.- ldoneitat de l'equip respecte al tipus d'activitat a que va destinat (valoració assitencial): Fins a 18 punts
Nom empresa llcltadorai
Marca I model equlPl

FDR SMART X

MULTIX IMPACT

Dlferonts proqramarls de procs$8t d'lmatgss I rsconstruccló'
qualltat de la lmatge (Flns 8 I punts)

I

Qualitat de le imatgo (gí€u do resolució do los imatges i csmp de visió)

Usabilitai

del

programari

i

funclonalltats

dèl sistemá per

a

Gíau do resolució de lss irotgGl Fmpds
visió mlt bona iquslilat aparont suporiot

les

n€cessitats de disgnòstic dol servei. Usabilitat softwaíe per la gB3üó d€
llist€s ds treball, csrca pacienls, €nttada ds dadss ds pacient

íácil i @níortabls, amb

Temps de càrrsga i de transició de les ditersnls imatges. Solucions qu€
optimitzin aquests tomps I les compíessions ds les imatges.

Tots aporten solucions

usabilitat software per la geslió d€ llistss de tíaball,

@r€

FUJIFILM EUROPE GMbH

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U

paoents

lna gEn qualilat

5,5

Grau d€ íqsolució do los iretgG i camp
de visló bona.

Elsistom psíret un bon íluxo de tí€ball,
omb bona quoliiat dlmatoe.

dimtg6.

optreE. sgnso

dií€íèndes signilicalivos.
NO

s

ánlráda d6 dedes de Dacient

tob€n diíerènciss signifcativ€s en
aquest apartal

Solucions millorades per a I'especialitat de l'equip

NO gs trcben diíorèncios significatives en
aquest apaí91

Funcionalltats assltencials addlcionals a l6s demandes

No

€

dostrcs cáp íuncionalllal addlcional.

Tots apoílen golucions opümoa. s€nso
dif orèndG oignilicaüvos.

!O es tDb€n diloròndes signifcaüves on
aquost aparlal

\o

os lroben diíetònciss slgnincafives en
squest apaíat

No es doslaca cap íuncionalitat
addicional.

ds tuh
Nota addicional: NO es valofa I'aparell presontat pet Phitips (DtDl CgO), ja que en la demostració s'evidencia que es tracta d'un aparell de RX
amb susp€nsió de sostre, menlre que en la licilació s'especiíica que ha de ser de tub amb columna a tern, Per lant, no compleix amb sls
requerimenls mlnims exiglls al Plec de Prscrlpcions lècnr?u€s.

TEmp, a 25 de Novsmbre de 2021
Slgnat.. Sra. M. Candelaria Castro Rodrlguoz

m c6nèralltat
de Catalunya
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