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1. Presentació telemàtica d'ofertes
Tal i com s'especifica a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix la present licitació, les empreses licitadores, han de presentar telemàticament les
seves ofertes, mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics

La presentació telemàtica d'ofertes només admet la presentació d'UN arxiu. Per tant, s'haurà
d'adjuntar un arxiu comprimit amb tot el contingut dels apartats 10 i 11 d'aquest Plec de
prescripcions tècniques. Dintre del arxiu comprimit es poden incloure tants documents com
sigui necessari fins a un màxim de 10 MB totals per oferta.
L'oferta econòmica i tècnica s'haurà de signar electrònicament tal i com s'especifica a
l'apartat 5.4 del Plec de clàusules administratives particulars.
2. Objecte de la contractació
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació del subministrament de material Equip per a
la detecció i quantificació de l'al·lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions per als
Centres de l’Institut Català de la Salut.
A l’ANNEX A1 – Pressupostos per lots, pla de necessitats Institut Català de la Salut (a partir
d’ara ICS) s’hi relacionen per material, els consums previstos per a un any i que han estat
extrets a partir dels nostres consums històrics. Aquesta previsió podrà ser modificada a l’alça
o a la baixa en funció de l’activitat assistencial dels centres. En cas de variació de quantitats,
les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació
Els contractes que es derivin de l’expedient de licitació són de subministraments de tracte
successiu.
3. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament
L’òrgan de contractació és el director gerent de l’Institut Català de la Salut. Els centres
destinataris del subministrament objecte del contracte són els que consten en l’ANNEX 1 del
Plec Administratiu.
3.1. Entitats adherides a la licitació
L’ICS ha signat un acord de contractació conjunta per aquesta licitació amb les entitats
següents:
• No n'hi ha cap centre adherit.
4. Estructura del procediment
La licitació s’estructura per lots, detallat a l’ANNEX F. Els lots agrupen els articles objecte de
la licitació
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En aquesta licitació els codis són codis individuals
Els licitadors només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat
dels casos en que s’acceptin variants.
No s'admeten ofertes variants.
Una referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d’elles serà exclosa a criteri
de la mesa d’adjudicació
No és obligatori licitar a tots els lots, és a dir, es pot licitar a un o més lots. No és obligatori
licitar a la totalitat dels articles inclosos als lots
La forma en què s’han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu,
respectivament, en les clàusules 10 i 11 d’aquest Plec.
5. Especificacions tècniques generals
Les característiques tècniques dels articles que conformen l’objecte de la contractació són
els que consten en el llistat de l’ANNEX D - Descripció tècnica de materials de l’expedient.
5.1. Garanties d’identificació dels materials
Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d’informar les
característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l’ANNEX B1 – Model fitxa
tècnica del producte, de tots els productes presentats.
Durant la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària té l’obligació de notificar
qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol
de les característiques tècniques o en els atributs logístics.
Les modificacions s’han d’informar immediatament a la Gerència de Compres, a través
del Gestor d’incidències en compres, veure l’apartat 8 d’aquest Plec.
6. Normativa aplicable
Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en
matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.
Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, amb la Documentació tècnica,
l’empresa licitadora presenti:
• La documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent
• L’acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
• Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l’apartat 13 de l’Annex
I del RD 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb
l’etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència al les dades
proporcionades pel fabricant)
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7. Cessió d’equips, material complementari i material en dipòsit
NO ES OBLIGATORIA LA CESSIÓ D’EQUIPS DE MATERIAL COMPLEMENTARI

8. El Gestor de les incidències en compres (GIC)
Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència
del contracte, s’hauran de notificar a través de la web Gestor d’incidències en compres
(GIC). El GIC té tipificades la majoria d’incidències que es produeixen habitualment i és una
eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.
Les casuístiques que s’han de notificar a través del GIC són, per exemple:
• Variacions en la comanda:
- Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
- Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
- Discontinuïtats o obsolescències
- Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
• Notificacions de previsió de ruptures d’estoc
L’adreça del GIC és: https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres.
La sol·licitud d’Alta d’un nou usuari, la gestiona el propi interessat quan accedeix a
l’aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l’opció ‘Sol·licitud d’alta
de nou usuari’ a l’apartat ‘Alta per a nous usuaris’. El primer usuari d’un NIF serà el que,
posteriorment, validarà les altes de les noves sol·licituds del mateix NIF i exercirà les
funcions d’administrador. Quan es sol·liciti un nou usuari, l’administrador del NIF rebrà un
correu notificant que cal la validació d’una alta. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final
hi ha l’Annex administrador NIF’.
En l’apartat “Guies i avisos”, es troben els Manuals d’usuari proveïdor i l’índex d’incidències
del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a
gestorgic.ics@gencat.cat.
9. Requeriments addicionals obligatoris
9.1. Prevenció de riscos laborals
L’empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de
riscos laborals. Així mateix, s’aportarà obligatòriament la documentació necessària
(Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la
salut dels treballadors, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.
9.2. Formació
Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels
productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari.
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9.3. Manual d’usuari
El proveïdor haurà de lliurar un manual d’usuari, document d’instruccions o protocol
d’utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no es
possible en castellà.
10. Oferta tècnica
Els models d’oferta tècnica que a continuació es descriuen s’haurà de presentar,
obligatòriament, en els formats que s’adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques,
essent l’única documentació tècnica que s’ha d’aportar. No cal presentar documentació
bibliogràfica pròpia de l’empresa. Si és el cas, l’òrgan de contractació la requerirà.
Aquesta informació haurà d’estar redactada en català i/o castellà.
10.1. Model d’oferta tècnica
10.1.1.

Documentació tècnica a presentar
La documentació tècnica a presentar és la següent:
• Fitxa tècnica individual del producte, ANNEX B1 – Model de fitxa tècnica
individual, pàgina 1 i 2
En cas que el camp Descripció ampliada del producte de l’apartat Dades del
licitador, S’ha previst una segona pàgina per contenir tota la informació
• Llista-resum, ANNEX B2 de les fitxes presentades a la licitació.

Descripció dels camps de la fitxa
Camps de la fitxa
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ
Les dades que es mostren en aquesta àrea corresponen a les especificacions dels materials
que l'Institut Català de la Salut proposa en una licitació i que ha facilitat a AECOCDATA,
GDSN (Global Data Syncrhonisation Network) en el moment de la publicació de la licitació
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, perquè
prepari la base de les fitxes tècniques que s’hauran de preparar per a aquesta licitació. Són
dades que NO ES PODEN MANIPULAR ja que són les especificacions dels materials que
regeixen en la licitació
Núm. d’expedient

Codi numèric de la licitació

Descripció expedient

Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material
que es presenta

Codi SAP

Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant
aquest codi

Codi Agrupador

Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta
agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall
del material
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Descripció codi SAP o codi Detall de la descripció del codi que s’hagi utilitzat a la
Agrupador
licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta
per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions
amb aquest tipus de codi
Àrea DADES DEL LICITADOR
Aquesta àrea conté la informació de les dades de l’article que es detallen a l’ANNEX D
La descripció del camp Descripció breu i ampliada del producte que informa el proveïdor
en l’apartat Dades del licitador, correspon a la descripció del seu producte, a les seves
dades tècniques i en cap cas ha de ser una còpia de la descripció del camp Descripció codi
SAP o codi agrupador de les Dades de licitació
Dades específiques d’identificació de la empresa
NIF

Nom

Dades del producte específics
Marca comercial/Model
Referència distribuïdor
Referència fabricant
Especificacions tècniques
Composició
Mides
Mètode d’esterilització
Envasat
Indicacions de uso
Descripció
producte

breu

del Es la denominació breu que la empresa tingui pel
producte

Descripció ampliada
del producte

Es la descripció completa de totes las característiques del
producte

Imatge de la referencia Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar
una imatge de la referència en concret que permeti
apreciar les seves característiques
Dades d’acreditacions
En aquest apartat es recullen totes les normes que compleix el material

És obligatori, quan així procedeixi, presentar les fitxes de dades de seguretat dels
productes
Les fitxes tècniques es poden confeccionar mitjançant l’aplicació del sistema
estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de la base de dades AECOC, GDSN (Global
Data Syncrhonisation Network)
Tota la informació relativa a la Fitxa Tècnica i els atributs logístics, es pot obtenir a la
adreça de correu:
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salud@aecoc.es
Obligatòriament, l’empresa adjudicatària haurà de mantenir les dades tècniques a
aquesta aplicació o en les plataformes que hi connectin
10.2. Atributs logístics
Les empreses adjudicatàries hauran de mantenir les dades dels Atributs logístics
requerits a l’aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica del Catàleg
AECOCDATA GDSN (Global Data Syncrhonisation Network) o en les plataformes que hi
connectin.
Els atributs són els següents:
• Dimensions
• Pes
• Temperatura conservació
• GTIN de les diferents agrupacions
• Quantitats de cada agrupació
• Referència
• Marca
• Model
• Traçabilitat
• Imatge del producte
• Tipus de perillositat
• Classe de mercaderia perillosa
• Fitxa de seguretat
• Caducitat de lliurament
• Unitat de mesura de gestió
Hi ha un termini de 30 dies des de la data de la resolució de adjudicació per incorporar
les dades dels material adjudicats al sistema indicat.
10.3. No es obligatori la presentació de mostres
Amb les mostres presentades, l’Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l’ús
que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l’excedent ho haurà d’indicar per
escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.
Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran
a càrrec del proveïdor..
10.4. Tècnics:
Durant la tramitació de l’expedient, els operadors econòmics només podran tenir relació
amb el personal tècnic designat en l’expedient, a petició d’aquests últims.
10.5. Documentació confidencial
Tal i com es recull a la clàusula 8 del Plec de Clàusules administratives, si el proveïdor
considera confidencial alguna documentació de les aportades, haurà d’aportar una
declaració de confidencialitat, degudament signada.
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11. Oferta econòmica
11.1. Preus de licitació
Els preus unitaris de licitació per a cada article són els preus que figuren en l’ANNEX C –
Model d’oferta econòmica i guia per emplenar l’oferta econòmica
Els preus són màxims: limiten el preu de les ofertes
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 l’ANNEX C – Model d’oferta
econòmica.
Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte,
impostos, taxes, etc.
Les ofertes no podran superar el nombre de 6 decimals. En cas de superar-lo tampoc
podran ser considerades en la fase de ponderació.
11.2. Model d’oferta econòmica – Documentació a presentar
L’oferta econòmica s’haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s’adjunta
com a ANNEX C – Model d’oferta econòmica –Guia , d’aquest plec de prescripcions
tècniques
12. Adjudicació
12.1. Caràcter general
L’adjudicació s’efectuarà per article, és a dir, de forma individual, recaient l’adjudicació
de cadascun dels articles en un únic codi SAP i en un únic proveïdor.
12.2. Per a ofertes de codis agrupadors
En el cas dels codis agrupadors, a l’adjudicació constarà el codi SAP adjudicat i la
referència corresponent a la MARCA i MODEL però només constarà la relació d’aquelles
mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l’adjudicació.
L’adjudicació s’entén per MARCA i MODEL i per a totes les mides associades als
mateixos. Per tant, podran ser sol·licitades qualsevol de les mides de la gamma., en
funció de les necessitats dels centres durant la vigència del contracte, tot i que no
constin en la relació inicial i es subministraran en les mateixes condicions fixades al
contracte per la MARCA i MODEL corresponent.
13. Facturació electrònica
13.1. Caràcter general
Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels
següents formats electrònics:
• Format facturae
• Format EDIFACT
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En cas de voler utilitzar EDIFACT, abans de començar a enviar les factures, el seu
proveïdor EDI haurà d’haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de
l’Institut Català de la Salut.
L’intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres
administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d’Administració Oberta
de Catalunya (Consorci AOC).
Per obtenir més informació referent a les particularitats de l’ICS referents a aquest
intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm
o sol·licitar informació complementària a :
atenciocreditors.ics@gencat.cat
Hi ha establert un canal d’informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de
factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:
• Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut
• Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les
factures electrònicament
registre.efact.ics@gencat.cat
14. Condicions logístiques i de subministrament
14.1. Condicions de subministrament
Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats
amb la caducitat mínima que s’indiqui en el moment de l’adjudicació a la fitxa dels
atributs logístics.
Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els
substituirà per altres de nous en les condicions adequades.
Si l’adjudicatari te materials en dipòsits en els centres, haurà de garantir que les
caducitats estiguin dins dels marges que s’ha establert a la fitxa d’atributs
14.2. Garantia de subministrament
Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l’estoc suficient per garantir
una adequada continuïtat en l’abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.
En el cas d’impossibilitat del subministrament s’haurà notificar a la Gerència de
Compres a través del Gestor d’Incidències en Compres (GIC) a l’enllaç
https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres segons correspongui:
a) Per a ruptures amb alternativa:
Agrupació
Tipus

PROVEÏDORS
404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
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Motiu
Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar
- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa
Agrupació PROVEÏDORS
Tipus
405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu
Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar
- No requereix document obligatori

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d’un telèfon i/o correu electrònic
específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències
que posin en perill el subministrament.
14.3. Termini de lliurament
Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material en la data i franja horària que
s’indica a l’ordre d’entrega que emet l’operador logístic de l’ICS, Logaritme Serveis
Logistics, AIE, la qual es notifica en la comanda-missatge ORDERS.
L’incompliment d’aquests requisits comportarà les penalitats que s’especifiquen al plec
de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució
anticipada del contracte a instància de l’òrgan de contractació.
14.4. 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 vindran determinades en funció de
les necessitats dels centres.
14.5. Lloc de lliurament de les comandes
El lliurament del material de tracte successiu, s’efectuarà en el lloc que s’indiqui a la
comanda-missatge ORDERS emesa per el operador Logístic. Aquest lliurament estarà
degudament documentat amb l’albarà corresponent.
El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del
material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal
que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.
14.6. Condicions d’embalatge a l’operador logístic
Els enviaments de material s’hauran de fer al magatzem de l’operador logístic
Logaritme Serveis Logístics, AIE.
PPT-PSS_106-18_1100715875_Al·lel Jak2_Qiagen
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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 NIMF-15.
• 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 que 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:

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
14.7. 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)
PPT-PSS_106-18_1100715875_Al·lel Jak2_Qiagen
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• 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
14.8. Sistema EDI
L’operador logístic de l’ICS, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema EDI com a
únic mitjà d’intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, 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)
En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
• Codi EAN (GTIN)
• Referència del producte
• Quantitat
• Preu
• Termini de Lliurament
Si tots els camps són correctes ha de confirmar l’ORDRSP. Si no es verifica, caldrà
indicar les incidències en els camps corresponents.
• Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
• 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
• Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

PPT-PSS_106-18_1100715875_Al·lel Jak2_Qiagen
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Si la incidència correspon a Preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l’operador
logístic, a través de l’ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant
l’aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s’hauran d’escollir els paràmetres
següents:
Agrupació
Tipus
Motiu

VARIACIONS EN LA COMANDA
010. Errors en preus de materials
Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
Error interpretació Unitat mesura
Error transcripció
Error de preu en la factura
Diferència en el preu

Documents obligatoris a annexar
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a
modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d’aportar un certificat
d’AECOC (GS1 SPAIN) acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:
• Punt Operacional (identificador d’usuari EDI)
• Xarxa EDI
• Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
• Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
• Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
• Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
• Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.
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 30 dies, a comptar des de la data de
resolució d’adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI,
podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web
http://comedinet.ediversa.net, i hi podran accedir introduint les dades següents:
• 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 contracte de
subministrament.
En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:
• configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de
comanda
• visualitzar els documents rebuts
PPT-PSS_106-18_1100715875_Al·lel Jak2_Qiagen
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• generar fàcilment els documents a enviar.
Un cop ja es tingui l’usuari a la plataforma validat, 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 directament amb Logaritme
Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net
14.9. 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.
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 AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes
pel Comitè del Sector Salut de AECOC (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 queda
pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat
possible.
14.9.1. 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, 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.
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4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d’embalatge exigides al
punt 14.6 d’aquest plec.
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, consta com a subministrament pendent.
14.10. Normes de seguretat per els xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE
El nostre Operador Logístic te unes instruccions amb les normes de seguretat per els
xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals es pot veure a
l’ANNEX E – Normes de seguretat per a xofers d’aquest Plec.
15. Execució del Contracte.
Si durant la vigència del contracte, l’adjudicatari introdueix qualsevol millora en les
condicions del mateix, obligatòriament l’haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de
Contractació a través de la Gerència de Compres i Polítiques de Distribució
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ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT
CS/CC00/1100715875/18/PSS
Equip per a la detecció i quantificació de l'al·lel JAK2
V617F en ADN genòmic, 24 determinacions
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ANNEX A1
Pressupostos per lots, Pla de necessitats
Institut Català de la Salut

Pressupostos per Lots
Cabecera: CS/CC00/1100715875/18/PSS

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'EQUIP PER A LA DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE L'AL·LEL JAK2 V617F EN ADN GENÒMIC
Equip detec i quantifal·lel JAK2 V617F
Partida: 000000
Lot: 001

Article
10019397

Descripció
Equip per a la detecció
i quantificació de l'al
· lel JAK2 V617F en ADN
genòmic, 24
determinacions.

Mesura
UNI

Quantitat
16,000

1/1

Preu amb iva

Preu sense iva

1.620,190000

1.339,000000

Import amb IVA

Imp.sense IVA

25.923,04

Total partida amb iva:
Total partida sense iva:

25.923,04
21.424,00

Total lot amb iva:
Total lot sense iva:

25.923,04
21.424,00

Total expedient amb iva:
Total expedient sense iva:

25.923,04
21.424,00

27.06.2018

21.424,00

Id IVA
21
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ANNEX B1
Model de fitxa tècnica individual del
producte, pàgina 1 i 2

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE
Dades de la licitació

Codi SAP

Núm. expedient

Descripció expedient

CS/CC00/1100715875/18/PSS

Equip per a la detecció i quantificació de l'al·lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador
LOT

Tipus oferta

Dades del licitador
Identificació de l'empresa
NIF

Fabricant

Nom

Dades del producte específic
Marca comercial/Model
Referància distribuïdor
Referència fabricant

(SI / NO) Distribuïdor

(SI / NO)

Especificacions técniques
Composició
Mesures
Métode d'esterilització
Envasat
Indicacions d'ús

Descripció breu del producte

Descripció ampliada del producte

Dades d'acreditacions

Imatge de la referència

Logo de l'empresa

Marcat CE
Tipus de classe
Document/autocertificació
RD 1591/2009 (Ap, 13, Annex 1)

Institut Català de la Salut

CARAT_PPTAB1_PSS-106-18-FitxTecIndv1_v1_cat

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció
Dades de la licitació

Codi SAP

Núm. expedient

Descripció expedient
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Equip per a la detecció i quantificació de l'al·lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador
LOT

Tipus oferta

Dades del licitador
Identificació de l'empresa
NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO) Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic
Marca comercial/Model
Referància distribuïdor
Referència fabricant

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

CARAT_PPTAB1_PSS-106-18-FitxTecIndv2_v1_cat
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ANNEX B2
Llista resum de fitxes tècniques de
productes presentats

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES
Dades de la licitació
Núm. expedient

CS/CC00/1100715875/18/PSS

Descripció expedient

Equip per a la detecció i quantificació de l'al·lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions

Dades del licitador
Identificació de l'empresa
NIF

Nom

Normativa
Lot Codi agrupador

Codi SAP

Tipus
Oferta

GTIN (EAN)

Referència proveïdor

Referència distribuïdor

Marca

Marcatge Apartat 13 Annex 1 RD
conf CE 1591/2009 regulació prod
(SI/NO)
sanitaris (SI/NO)
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ANNEX C
Guia per emplenar l’oferta econòmica
Els models per a l’oferta econòmica es troben en suport informàtic a la Plataforma
electrònica de Contractació Pública
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D’acord amb el que s’ha indicat en aquest Plec a l’apartat 1.Licitació electrònica, les ofertes s’hauran de
presentar mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça
web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics des d’on es descarrega el model d’oferta econòmica
L’oferta econòmica s’ha de presentar obligatòriament en aquest format:

Per tal evitar errors en la càrrega de l’oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les
indicacions següents :
1. No utilitzar ‘intro’ en cap cel·la
2. No eliminar ni files ni columnes al document Excel
3. No afegir ni files ni columnes al document Excel
4. No modificar el format de les cel·les de l’Excel
Es recomana treballar en el mateix model que s’ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s’ha
indicat
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A l’oferta hi ha camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:
1. Dades NO modificables de l’oferta
Número de lot

Indica el lot de l’article

Número de partida

Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides

Descripció de la partida

Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides

Posició

És el número d’ordre de l’article en la licitació

Material

Codi de l’article

Descripció del material

Descripció de l’article

Quantitat

Quantitat estimada de consum

UM

Unitat de mesura bàsica de l’article

Preu unitari de sortida
sense IVA

Preu unitari de licitació per cada article sense IVA

PER

Camp de gestió interna

Preu unitari oferta amb
IVA

És el preu unitari ofertat amb IVA
S’aplica el tipus d’IVA predeterminat per l’ICS, indicat en

Import total amb IVA

És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d’oferta amb IVA

Tipo IVA

Indica el tipus d’IVA, predeterminat per l’ICS, que s’aplicarà a cada article

Import total sense IVA

És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d’oferta amb IVA
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2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador
Capçalera

Empresa

Informar nom de l’empresa licitadora

NIF

Obligatori

Marca

Informar NIF de l’empresa licitadora sense cap
signe de puntuació: - /, sense espais ni punts.
En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran
d’anar en majúscules.
T. Oferta (B: Base, V: Variant)
Habitualment només s’admet oferta base. En
aquest cas, informar B
Si s’admeten ofertes variants, en aquest camp
informar V
Número oferta Variant
Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar
el número de variant
Informar la referència del producte. A l’oferta tècnica ja s’informarà la referència
del fabricant
Una mateixa referència no es podrà presentar en dos articles diferents.
Si es presenta una referència repetida, l’òrgan de contractació es reserva el dret de
fer-ne l’avaluació que s’estimi convenient.
Indicar la marca del producte ofert.

Model

Indicar el model del producte ofert.

Recomanat

Forma de
presentació

Indicar la forma de presentació mínima.

Obligatori

Referència

Import mínim
de comanda
amb IVA

Obligatori

Obligatori

Obligatori si hi
ha variants
Obligatori

Recomanat

Per exemple:
unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.
S’ha d’indicar l’import mínim de comanda, és a dir, l’import mínim a partir del qual Obligatori
el proveïdor serveix una comanda.
En cas que no s’indiqui cap dada, s’entendrà que no s’està subjecte a cap import
mínim de venda per la qual cosa es podran fer comandes per un import inferior
En cas que es doni aquesta condició, s’ha d’informar import mínim a totes les
ofertes presentades perquè informàticament es tingui en compte.

Per exemple: pot ser que es faci una comanda de 100€ quan l’import mínim hauria
de ser de 300 €. Si no s’ha especificat en l’oferta aquesta condició d’import de
comanda mínima de 300 €, es faran comandes sense tenir-ho en compte
Codi GTIN/EAN És el camp GTIN/ EAN del producte
Obligatori
Preu unitat
mínima de
venda amb IVA

Si s’informa un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d’aplicació és: (01) o (02).
És el preu de la forma de presentació del producte.

Obligatori

Per exemple:
Si el preu licitat és de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats,
informar del preu de la caixa

Caducitat

Informar de la caducitat del producte

NO obligatori

Article gratuït

Aquest camp estarà marcat per defecte quan el preu unitari de sortida sense IVA
sigui 0. En cas que el preu de sortida NO SIGUI 0 i es vulgui ofertar a preu 0, marcar
una X en aquesta columna i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència i
preu unitari sense IVA 0. Sense aquestes dades, L’OFERTA A PREU 0 NO SERÀ
RECONEGUDA PEL SISTEMA
Indicar el preu ofertat sense IVA per a l’article en la unitat de mesura, UM, indicada
a la columna H: UM
El preu pot tenir fins a 6 decimals, màxim
En cas que existeixin divergències entre IVA de licitació i IVA presentat, caldrà ferho constar en un document annex a l’oferta econòmica

Obligatori per
a preus
gratuïts

Preu unitari
oferta sense
IVA

Obligatori
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ANNEX D
Descripció tècnica dels materials de
l’expedient

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 31826146B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

SOL.COMANDA: 1100715875
POSICIÓ: 10
MATERIAL: 10019397
Descripció llarga:
Equip per a la detecció i quantificació de l'al · lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions.
Descripció tècnica:
Equip per a la detecció i quantificació de l'al · lel JAK2 V617F en ADN genòmic, 24 determinacions, compatible amb aparells Abi Prism,
LightCycler o Rotor gene 6000

DATA:
HORA:
PÀGINA:

31.05.2018
09:28:07
1 / 1
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ANNEX E
Normes de seguretat per a xofers

NOMBRE Y APELLIDOS
(CONDUCTOR)
MATRÍCULA VEHÍCULO
EMPRESA / AUTÓNOMO
- IDENTIFICACIÓN TELÉFONO EMPRESA / AUTÓNOMO

FECHA Y FIRMA CONDUCTOR

NORMAS DE SEGURIDAD PARA CHÓFERES
Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITME
SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, proceda en todo momento des del acceso a nuestras instalaciones
conforme a las siguientes instrucciones:

1.

Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de
control de accesos).

2.

Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los
sentidos permitidos de circulación, conforme señalización existente.

3.

Carga-descarga de material de la caja del camión. Siga las indicaciones del
personal de Logaritme, y en todo caso conforme a las siguientes normas:
a.

No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona
definida y el camión se encuentre totalmente estacionado, con el motor
parado y el vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio
de calzo en las ruedas en el caso que por motivo de rampa o desnivel
deba asegurar la inmovilización del vehículo. En ningún caso se
permanecerá parado con el motor en marcha.

b.

Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del
camión, deberá utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante
y calzado de seguridad.

c.

Posteriormente se procederá abrir la caja del camión, abatiendo las
puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.

d.

Bajo ningún concepto se subirá a zonas superiores a los 2 metros de
desnivel sin hacer uso de sistema de protección individual anti-caídas
(arnés correctamente fijado).

e.

Posteriormente se dará aviso a los carretilleros para iniciar la carga –
descarga. En ningún caso permanecerá dentro de la caja durante la
operación de carga y descarga y solo podrá transitar por las zonas
habilitadas (pasos de peatones). Queda totalmente prohibido saltar por
los muelles.

f.

Una vez finalizada la carga-descarga, y siempre previo aviso por parte
del carretillero, se procederá a cerrar puertas y correr los toldos y
posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.

4.

Queda totalmente prohibida la conducción de carretillas frontales por parte
de los conductores de camiones.

5.

Comer y beber solo en las zonas habilitadas.

6.

En caso de emergencia
-

Abandone el lugar de trabajo en condiciones seguras.

-

Siga las instrucciones del personal de Logaritme

-

Acuda al punto de reunión (garita de entrada)

-

No use el teléfono hasta nuevo aviso.
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ANNEX F
Descripció dels lots
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Aquest expedient s'estructura en lots i són els següents:

Lot
001

Descripció del Lot
Equip detec i quantifal·lel JAK2 V617F

