ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT REFERENT A LA
DETERMINACIÓ DE LES PRESTACIONS EN CONCEPTE D’ARRENDAMENT D’EQUIPAMENT I
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LABORATORI CLÍNIC.
1. Entitat convocant.
DENOMINACIÓ
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)

NIF
A - 43282334

DOMICILI

POBLACIÓ

C/ Jacint Verdaguer, 11 -13 43870 Amposta

A efectes del grau d’aplicació de la LCSP, l’entitat contractant, és una entitat que forma part
del sector públic i té la consideració de poder adjudicador, no administració pública d’acord
amb l’establert en l’article 3 LCSP.
2. Objecte de la consulta preliminar i finalitat de la mateixa.
L’Hospital Comarcal d’Amposta (HCA) vol licitar el subministrament de reactius i material
fungible dels equips analitzadors per tal de dur a terme les determinacions analítiques del
servei de laboratori d’anàlisis clíniques de l’HCA, i l’arrendament i manteniment dels equips
analitzadors, estimant-se per una duració de tres anys més dues pròrrogues d’un any
cadascuna d’elles.
La present consulta preliminar al mercat (CPM) ve emparada en diverses resolucions Tribunal
Administratiu de Contractació Pública de Madrid, entre elles núm. 90/2018 de 22 de març de
2018, i les núms. 33/2015 i 82/2015, de 25 de febrer i 10 de juny de 2015, respectivament, que
determinen que la cessió gratuïta de l’equipament fundat en la necessitat del seu finançament
a càrrec dels fungibles, contravé l’exigència d’un preu cert atès; els contractes públics i per
tant els contractes administratius són per essència contractes onerosos; per la qual cosa es
consideraria la realització de tres prestacions una d’elles la l’adquisició o subministrament de
fungibles, la cessió de l’equipament en modalitat d’arrendament per tal de dur a terme les
determinacions i el manteniment d’aquest equipament.
Per tant, amb l’objecte de preparar correctament l’expedient de contractació es considera
necessari la realització de la CPM d’acord amb l’establert en l’article 115 de Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector púbic (en endavant LCSP).
La finalitat de la CPM és, d’acord amb el nombre de determinacions analítiques del servei de
laboratori d’anàlisis clíniques de l’HCA, poder determinar les diferents possibilitats que ofereix
el mercat i establir sobre el preu final unitari de la determinació (sense IVA) quin percentatge
correspon a la cessió de l’equipament en modalitat d’arrendament i quin percentatge
correspon al manteniment dels equipaments durant el període d’arrendament de
l’equipament.
3.

Contingut de les propostes i dades facilitades per HCA

Sense que tingui caràcter vinculant, les necessitats del servei de laboratori d’anàlisis clíniques
de l’HCA són les següents:
3.1 ANNEX 1: Detall del nombre de determinacions analítiques del servei de laboratori
d’anàlisis clíniques de l’HCA.
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3.2 Descripció dels aparells / equipaments necessaris per tal de dur a terme les nombre de
determinacions analítiques del servei de laboratori d’anàlisis clíniques de l’HCA.
Condicions igualitàries:
- Arrendament de l’equipament
- Manteniment preventiu i correctiu de l’equipament arrendat.
3.2.1

BIOQUÍMICA:

Dos equips analitzadors:
-

Un equip analitzador per processar mostres de rutina
Un equip analitzador per processar mostres d’urgència: Aquest aparell actuarà com
back up del de rutina en cas d’avaria i ha de tenir, per tant, la capacitat de processar, si
cal, tota la rutina.

Requeriments tècnics per ambdós equips:










Ambdós equipaments han de basar-se en la mateixa tecnologia i han d’emprar els
mateixos reactius i material fungible.
Analitzadors dotats de lector de codi de barres per a la identificació positiva de les
mostres. El lector de codis de barres ha de ser capaç de llegir els diferents models
d’etiquetes que s’utilitzen al Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’HCA.
Els analitzadors han de treballar amb tub primari i han de poder prioritzar mostres
urgents.
Els analitzadors han de poder treballar en sèrum, plasma, orines i líquids biològics
(pleural, ascític, sinovial, cefaloraquidi, etc.).
Les pipetes han de disposar de sistemes de detecció de coalls i nivell de líquid.
Màxima automatització dels processos de manteniment, calibració i control de la
qualitat interna.
Els analitzadors han de tenir una implantació significativa en els programes d'avaluació
externa de la qualitat del nostre entorn, i haver demostrat la seva competència en
aquests programes.
Els analitzadors han de permetre la connexió online amb el sistema informàtic del
laboratori, tant de resultats com de control de qualitat.
A més, en cas necessari, els equips precisos per al tractament i condicionament de
l’aigua necessària per al funcionament del sistema analític i les despeses de
manteniment, recanvis i fungibles per als sistemes de tractament i condicionament.

En relació a les determinacions dels apartats “Fàrmacs” i “Hormones” detallats a l’Annex 1, en
cas que sigui necessari algun equipament addicional no integrat a l’equipament principal de
Bioquímica (Equip 1 i Equip 2), s’haurà d’assenyalar i descriure, determinant-ne el % de
manteniment i el % de lloguer del mateix.
3.2.2

GASOS:

Dos equips de gasos sanguinis:
-

Un gasòmetre per processar mostres de rutina.
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-

Un gasòmetre per processar mostres d’urgència: Aquest aparell actuarà com back up del
de rutina en cas d’avaria i ha de tenir, per tant, la capacitat de processar, si cal, tota la
rutina.

Requeriments tècnics per ambdós equips:









3.2.3

Mesurament de gasos (pH i gasos sanguinis, pO2 i pCO2). Ions (Na, K, Ca ++, LACTAT).
El equips han de disposar de tecnologia de cartutx, no s'admetran equips monotest.
El sistema ha de ser capaç d'analitzar sang arterial, sang venosa, sèrum i un altres tipus de
líquids biològics.
Sistema de detecció d'errors en la presa de mostra.
Sistema de detecció de microcoalls.
Lector codi de barres.
Resultats en pantalla i impresos.
Equip de sobretaula que compleixi totes les especificacions de seguretat elèctrica.
Control de qualitat intern a l’equip
HEMATIMETRIA:

Dos equips comptadors:
-

Un equip comptador per processar mostres de rutina.
Un equip comptador per processar mostres d’urgència: Aquest aparell actuarà com back
up del de rutina en cas d’avaria i ha de tenir, per tant, la capacitat de processar, si cal, tota
la rutina.

Requeriments tècnics per ambdós equips:











Els dos equipaments han de ser iguals i han d’emprar els mateixos reactius i material
fungible.
Analitzadors dotats de lector de codi de barres per a la identificació positiva de les
mostres. El lector de codis de barres ha de ser capaç de llegir els diferents models
d’etiquetes que s’utilitzen al Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’HCA.
Els analitzadors han de treballar amb tub primari.
Els analitzadors han de treballar amb reactius sense cianur, segurs per als operadors i el
medi ambient
Màxima automatització dels processos de manteniment, calibració i control de la qualitat
interna.
Comptadors capaços de fer recompte d’eritròcits, leucòcits i trombòcits, amb informació
d’hemoglobina, volum corpuscular mitjà i paràmetres calculats de la sèrie vermella.
Comptadors capaços de fer recompte diferencial leucocitari de 5 poblacions.
Almenys un comptador ha de ser capaç d’analitzar líquids biològics tals com líquids
pleural, ascític, pericàrdic, cefaloraquidi, etc.
Mostrejador automàtic amb càrrega continua de mostres i agitació del tub automàtica.
També ha de poder treballar en mode manual.
Els analitzadors han de tenir una implantació significativa en els programes d'avaluació
externa de la qualitat del nostre entorn, i haver demostrat la seva competència en
aquests programes.
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Els analitzadors han de permetre la connexió online amb el sistema informàtic del
laboratori, tant de resultats com de control de qualitat.

3.2.4

COAGULACIÓ:

Dos equips analitzadors:
Un equip analitzador per processar mostres de rutina.
Un equip analitzador per processar mostres d’urgència: Aquest aparell actuarà com back
up del de rutina en cas d’avaria i ha de tenir, per tant, la capacitat de processar, si cal, tota
la rutina.

-

Requeriments tècnics per ambdós equips:


Es requereixen dos equips analitzadors: un per processar les mostres de rutina i un per
processar les mostres d’urgències. L’equip d’urgències actuarà com back up del de rutina
en cas d’avaria i ha de tenir, per tant, la capacitat de processar, si cal, tota la rutina.
Ambdós equipaments han de basar-se en la mateixa tecnologia i han d’emprar els
mateixos reactius i material fungible.
Analitzadors capaços de fer tècniques coagulomètriques, cromogèniques i
immunològiques.
Analitzadors dotats de lector de codi de barres per a la identificació positiva de les
mostres. El lector de codis de barres ha de ser capaç de llegir els diferents models
d’etiquetes que s’utilitzen al Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’HCA.
Els analitzadors han de treballar amb tub primari.
Màxima automatització dels processos de manteniment, calibració i control de la qualitat
interna.
Els analitzadors han de tenir una implantació significativa en els programes d'avaluació
externa de la qualitat del nostre entorn, i haver demostrat la seva competència en
aquests programes.
Els analitzadors han de tenir un software amigable que inclogui l’anàlisi de control de
qualitat.
Els analitzadors han de permetre la connexió online amb el sistema informàtic del
laboratori, tant de resultats com de control de qualitat.









3.2.5

VELOCITAT DE SEDIMENTACIÓ GLOBULAR (VSG)
Un equip analitzador per processar de forma automàtica mostres de rutina

-

Requeriments tècnics:








Mètode de Westergren o adaptat.
L'equip haurà d'utilitzar per a la determinació de VSG el mateix tub d'extracció del
comptador hematològic (tub primari).
S'ha de poder utilitzar diferents tipus de tub primari.
Ha de disposar d'un sistema d'identificació de tubs.
Ha de disposar d'un sistema d'agitació dels tubs.
Ha de disposar d'un sistema d'emmagatzematge de dades.
L'equip ha de poder connectar-se al SIL (Sistema Informàtic del Laboratori) mitjançant
connexió per RS232 o per TCP / IP, en ambdós casos amb connexió unidireccional o
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bidireccional, amb Host-Query o descàrrega dinàmica segons convingui en ambdós
casos.
Màxima automatització dels processos de manteniment, calibració i control de la
qualitat interna.
Els analitzadors han de tenir una implantació significativa en els programes d'avaluació
externa de la qualitat del nostre entorn, i haver demostrat la seva competència en
aquests programes.
Els analitzadors han de permetre la connexió online amb el sistema informàtic del
laboratori, tant de resultats com de control de qualitat.

En la present CPM és necessari que els participants, partint de la base de l’estadística del
nombre de determinacions informin del següent:
- % d’arrendament de l’equipament principal i de l’equipament de suport per dur a
terme les determinacions; aquest % (de cada equip) serà sobre la base del preu
unitari de cada determinació sense IVA).
- % de manteniment de l’equipament principal i de l’equipament de suport per dur a
terme les determinacions; aquest % (de cada equip) serà sobre la base del preu
unitari de cada determinació sense IVA).
4. Requisits específics del participants.
Aquesta consulta preliminar és oberta, adreçada a totes aquelles persones físiques o jurídiques
que estiguin interessades en presentar les seves propostes a l’objecte de la consulta.
D’acord amb l’article 115.3, últim paràgraf, de la LCSP, participació en la consulta no impedeix
la posterior intervenció en el procediment de contractació que en el seu cas es tramiti.
5. Caràcter informatiu de les propostes.
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu de forma que HCA no
adquireix cap compromís sobre les mateixes. La consulta preliminar no és vinculant a efectes
contractuals i les despeses econòmiques derivades de la participació a la consulta preliminar
són a càrrec dels propis participants.
6. Termini i lloc de presentació
El termini per participar a la CPM finalitzarà a les 14:00 hores del dia 22 de febrer de 2019,
període en que finalitza la presentació de les seves propostes a les qüestions plantejades en el
punt 3.
Les propostes s’enviaran a l’adreça de correu electrònic: contractacio@hcamposta.cat
Les empreses interessades podran efectuar consultes i preguntes a la CPM durant el termini
de presentació de les propostes al correu electrònic: contractacio@hcamposta.cat
Les respostes es publicaran a l’apartat “Tauler d’anuncis” de l’espai de la consulta del
procediment a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/hca
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7. Desenvolupament de la CPM:
a) Publicació a la plataforma del contractant tota la documentació relativa a la consulta amb
la informació que s’ha considerat necessària per a la preparació d’una proposta per part
de les empreses participants a la CPM: Veure punt 3 tres d’aquest document i annex 1.
b) Dins el termini que s’ha especificat (punt 6 d’aquest document) els participants podran fer
arribar les seves solucions respecte a les qüestions plantejades a l’adreça
contractacio@hcamposta.cat.
c) Sessions posteriors: Si es precisa, HCA convocarà una reunió individual de 30 minuts per
tal que cada empresa pugui presentar la seva proposta.
Aquestes reunions seran publicades a la Plataforma de contractacions de la Generalitat.
Així mateix, en aquest període, els tècnics responsables de la consulta podran sol·licitar
aquella documentació complementària que considerin necessària.
De tot allò actuat en les reunions s’aixecaran les actes corresponents, que formaran part
de l’expedient de la consulta preliminar al mercat.
d) S’elaborarà un resum final que serà publicat en la mateixa pàgina web del perfil del
contractant (Plataforma de contractacions de la Generalitat).
El resum exposarà les conclusions en termes de rendiments funcionals i no contindrà
mencions a marques, fabricants, productes o qualsevol tipus d’informació confidencial.
L’ús que es farà de les informacions i documents facilitats pels participants en la present
consulta preliminar del mercat restarà emmarcat exclusivament dins de la definició de les
prescripcions tècniques de l’eventual procediment de contractació que es produeixi a
posteriori. Per aquest motiu, el nivell de confidencialitat de les informacions aportades no
podrà assolir un grau tant alt que impedeixi l’acompliment de l’objectiu de la consulta. Tot
i que es respectaran aquells aspectes concrets que es classifiquin com a confidencials per
part dels participants per contenir secrets tècnics o comercials, no s’admetran
declaracions genèriques que declarin tots els documents o informació proveïda com a
confidencials. En aquest sentit es recomana que els participants es limitin a aportar la
informació necessària per resoldre els plantejament de la consulta. HCA es compromet a
no revelar a la resta de participants les solucions proposades pels altres.
Les dades personals recollides durant la consulta preliminar del mercat seran incorporades al
fitxer d’HCA.
Amposta, 5 de febrer de 2019.
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