I 1655/2021

D'acord amb la sol·licitud efectuada en base a allò disposat a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector públic, per tal de valorar els plecs de
prescripcions tècniques de l'expedient CS/AH01/1101263557/22/AMUP relatiu al
subministrament de reactius per la detecció i identificació de microorganismes per
prova ràpida (detecció d'antigen i PCR) pels Laboratoris Clínics de l'Hospital
Universitari Vall d'Hebron, aquesta Assessoria Jurídica emet el següent

INFORME

Una vegada examinats els plecs de prescripcions tècniques, aquesta Assessoria
Jurídica manifesta la seva conformitat amb el contingut dels mateixos, en quant
s’ajusta a la Llei 9/2017 i demés normativa aplicable.

Barcelona, 8 de setembre de 2021

Mª Coral Tello Guerrero
Lletrada de l’ICS

EXPEDIENT
PER
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER LA DETECCIÓ I
IDENTIFICACIÓ DE MICROORGANISMES PER PROBA
RÀPIDA
(DETECCIÓ
D’ANTIGEN
I
PCR)
PELS
LABORATORIS CLINICS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D’HEBRON

Plec de
prescripcions
tècniques
CS/AH01/1101263557/22/AMUP

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER LA DETECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE
MICROORGANISMES PER PROBA RÀPIDA (DETECCIÓ D’ANTIGEN I PCR)
PELS LABORATORIS CLINICS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON
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1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L’objecte del següent plec inclou la licitació de tècniques de detecció d’antigen i de PCR de
microorganismes per tal de poder determinar la presència o absència del patogen en la
mostra humana a analitzar i poder prendre les decisions mèdiques o de tractament

2. DURADA E IMPORT DEL CONTRACTE
2.1. Durada del contracte
La durada del contracte serà des de la seva adjudicació fins el 31 de desembre de 2024.
Per poder garantir la concurrència entre diversos operadors econòmics per una banda, i
motivant als licitadors fent que la contractació sigui més atractiva des de el punt de vista
econòmic, pe altra, aquest contacte podrà ser prorrogat fins al 31 de desembre de 2025.
2.2. Import del contracte
L’import anual de la contractació serà de 101.180,97 € sense IVA. El preu unitari màxim s’ha
pres com a referència dels preus de sortida de la darrera licitació per a la contractació
d’aquest subministrament, establert d’acord al següent quadre.

LOT
1
1
2
3
4
5
6

6

Consum
previst/u

Descripció Article
detecció de Clostridioides
difficile, adenovirus i rotavirus
Adenovirus i Rotavirus: antigen
(ICF)-Femta
detecció de Entamoeba
histolytica
detecció de Cryptosporidium i
Giardia lamblia
detecció de Plasmodium sp i
P.falciparum específicament
detecció de virus Dengue
(antigen NS1)
Legionella pneumophila:
detecció d'antigen (Conc+ICF)Orina [Urgències]
Streptococcus pneumoniae:
detecció d'antigen (ICF)-Orina
[Urgències]
3

Preu/u
sense IVA

Import
sense IVA

3.100

8,9917 €

17.723,00 €

3.700

4,7900 €

27.874,27 €

500

2,9752 €

1.487,60 €

4.600

1,9172 €

8.819,12 €

110

3,0000 €

330,00 €

100

3,8017 €

380,17 €

1.300

10,5041 €

13.655,33 €

2.800

10,5041 €

29.411,48 €
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Cryptococcus neoformans:
7
detecció d'antigen (ICF)-LCR
150
5,0000 €
750,00 €
[Urgències]
Aspergillus fumigatus: detecció
de galactomanà (ICF)-Rentat
7
150
5,0000 €
750,00 €
bronco-alveolar (BAL)
[Urgències]
IMPORT TOTAL SENSE IVA
101.180,97 €

L’import total del contracte, amb pròrroga inclosa serà és detalla al quadre següent:
EXERCICIS
2022
2023
2024
2025 (prorroga)

TOTAL SENSE IVA
101.180,97 €
101.180,97 €
101.180,97 €
101.180,97 €

TOTAL AMB IVA
122.387,40 €
122.387,40 €
122.387,40 €
122.387,40 €

404.723,89 €

489.549,60 €

TOTAL

3. REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS DE REACTIUS D’OBLIGAT COMPLIMENT
L’expedient està dividit en lots als que es podrà licitar independentment, però és obligatori
presentar oferta per a tots els articles que composen el lot. Els proveïdors que no presentin
oferta a la totalitat d’ articles d’ un lot quedaran exclosos de la licitació del lot corresponent.
L’adjudicatari assumirà els costos d’inscripció a programes de qualitat externs nacionals i
internacionals per les diferents dianes, per garantir la qualitat de les determinacions
obtingudes amb l’equip i reactius.
La empresa adjudicatària dels lots que incloguin instruments, hauran de proveir tot
l’equipament necessari per poder realitzar les proves, manteniment, connexió al sistema
informàtic, etc. i a més es compromet a l’actualització de qualsevol equipament
(obsolescència, etc.).
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Criteris d’obligat compliment per tots els lots:
1. Ob1 Complir la Directiva Europea relativa a productes dedicats a diagnòstic "in vitro".
Marca CE.
2. Ob2 Certificació Norma ISO 9001 de Gestió de qualitat.

LOT 1: DETECCIÓ DE CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE, ADENOVIRUS I ROTAVIRUS

Detecció de Clostridioides difficile i de la seva toxina, agent causal de gastroenteritis severa
sovint associada a l’ús d’antibiòtics en malalts hospitalitzats; i de adenovirus i rotavirus,
agents implicats habitualment en la gastroenteritis viral comunitària en edat pediàtrica.
Descripció
Clostridioides difficile: detecció de GDH (ICF)-Femta
Clostridioides difficile: detecció de toxina (ICF)-Femta
Adenovirus i Rotavirus: antigen (ICF)-Femta
Es demana un sistema per immunocromatografia (ICF) que permeti la lectura objectiva amb
un instrument.
Els equips subministrats han de ser els necessaris per garantir el funcionament normal del
servei, també en el cas d’ avaria d’ algun d’ ells. El número mínim de instruments és de 2.
Els licitadors hauran d’incloure en l’oferta els equips necessaris per a la realització de les
determinacions objecte d’ aquesta contractació i el seu manteniment, així com els reactius
necessaris.
Criteris d’obligat compliment:
1. Ob1: Els kits han d’incloure tot el necessari per la realització de la proba, sense
necessitat de material addicional
2. Ob2: Conservació dels reactius a temperatura ambient
3. Ob3: Per tenir una millor sensibilitat i garantir la fiabilitat dels resultats, demanem una
proba fluorescent amb lectura objectiva mitjançant analitzador
4. Ob4: Control de la traçabilitat de les probes amb lector de codi de barres
5. Ob5: Possibilitat de connexió al LIS
5
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LOT 2: DETECCIÓ DE ENTAMOEBA HISTOLYTICA
Detecció d’Entamoeba histolytica per PCR, per el diagnòstic de colitis i abscés hepàtic
produïdes per aquesta ameba.

Descripció
Entamoeba histolytica: det. per PCR (multiplex)

Criteris d’obligat compliment:
1. Ob1: Tècnica de PCR en temps real.
2. Ob2: Visualització dels valors individuals de Ct per el patogen, i del control intern.
3. Ob3: Validació i interpretació automàtica dels resultats mitjançant software propi.
4. Ob4: Connexió bidireccional al LIS.

LOT 3: DETECCIÓ DE CRYPTOSPORIDIUM I GIARDIA LAMBLIA
Detecció d’antigen per el diagnòstic d’enteritis parasitària no importada, principalment a la
població pediàtrica.

Descripció
Cryptosporidium, detecció d'antigen (Altres)-Femta
Femta
Giardia lamblia, detecció d'antigen (Altres)-Femta

LOT4: DETECCIÓ DE PLASMODIUM SP
Detecció d’antigen per el diagnòstic de malària o paludisme, malaltia causada per el paràsit
Plasmodium, que es transmet al ésser humà per la picada de mosquits femelles infectades
del gènera Anopheles, i que si no es tracta en les primeres 24 hores pot agravar-se i arribar
fins a la mort. En els nens amb malaltia greu també es manifesta amb anèmia, patiment
respiratori i paludisme cerebral, tot i que en adults també es freqüent l’afectació multi
orgànica. L´espècie més freqüent i que produeix malaltia greu amb major freqüència es P.
falciparum i la seva detecció deu ser prioritària.
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La tècnica de ICT deu poder diferenciar la proteïna hrp-2 específica de P. falciparum a més
d’un antigen panmalàric que detecti totes les espècies que poden produir malària a l´home.
Les tècniques deuen complir els criteris de qualitat de The Global Fund.

Descripció
Plasmodium ssp, detecció antigen (ICS)-Sang

LOT 5: DETECCIÓ DE VIRUS DENGUE
Detecció d’antigen per el diagnòstic de dengue, infecció causada per el virus del mateix
nom, i que es transmet per la picada d’un mosquit infectat del gènere Aedes. La
simptomatologia inclou febre alta, mal de cap, dolors en les articulacions i la musculatura,
vòmits i granellada. De vegades es pot convertir en febre hemorràgica que cursa amb
hemorràgia nasal, en genives i sota la pell, i també en síndrome de shock.
La tècnica es deu basar en la detecció de l´antigen de la proteïna no estructural específica
del virus dengue (NS1) per immunocromatografia.

Descripció
Virus Dengue, detecció antigen (ICF)-Sang

LOT6: DETECCIÓ D’ANTIGENS DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA I STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE
Detecció d’antígens per el diagnòstic d’infeccions respiratòries causades per Legionella
pneumophila i Streptococcus pneumoniae. En aquest cas, el diagnòstic es fa per detecció
d’antigen soluble en orina. La detecció d’antigen de S.pneumoniae també té indicació en el
diagnòstic d’infecció pneumococica greu (meningitis) per aquest organisme en altres
localitzacions (líquid cefalorraquidi). Així doncs, es valorarà que la tècnica estigui validada
en altres tipus de mostra clínica, com líquid cefaloraquidi.
Streptococcus pneumoniae també pot causar meningitis greu.
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Descripció
Legionella
pneumophila:
detecció
d'antigen
(Conc+ICF)-Orina [Urgències]
Streptococcus pneumoniae: detecció d'antigen (ICF)Orina [Urgències]
Es demana un sistema per immunocromatografia (ICF) que permeti la lectura objectiva amb
un instrument.
Els equips subministrats han de ser els necessaris per garantir el funcionament normal del
servei, també en el cas d’ avaria d’ algun d’ ells. El número mínim de instruments és de 4.
Els licitadors hauran d’incloure en l’oferta els equips necessaris per a la realització de les
determinacions objecte d’ aquesta contractació i el seu manteniment, així com els reactius
necessaris.
Criteris d’obligat compliment:
1. Ob1: Marcaje CE IVD
2. Ob4: Conservació dels reactius a temperatura ambient.
3. Ob5: Per tenir una millor sensibilitat i garantir la fiabilitat dels resultats, demanem una
proba fluorescent amb lectura objectiva mitjançant analitzador.
4. Ob6: Control de la traçabilitat de les probes amb lector de codi de barres.
5. Ob7: Possibilitat de connexió al LIS.
6. Ob8: Tècnica validada per diagnòstic de meningitis per S.pneumoniae en LCR.
7. Ob9: En el cas de tècniques que necessitin pre-tractament de la mostra
(desnaturalització per calor, centrifugat): petit equipament addicional de sobretaula per
realitzar la tècnica (1 mini-termobloc de fis a 12 posicions amb un rang de temperatura 0120ºC amb posiciones de inserció del tub adequades per treballar amb el volum òptim de
la mostra, 1 mini-centrífuga amb posiciones de inserció del tub adequades per treballar
amb el volum òptim de la mostra), haurà de ser proporcionat per el proveïdor per el
temps de vigència del concurs.
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LOT 7: DETECCIÓ D’ANTÍGENS DE ASPERGILLUS FUMIGATUS I DE CRYPTOCOCCUS
NEOFORMANS.
Detecció d’antigen galactomanà, per al diagnòstic de malaltia fúngica invasiva causada per
Aspergillus, i de C. neofomans, agent oportunista causant de cryptococcosi. Ambdós
microorganismes son responsables de malaltia greu en immunodeprimits, i els seu
diagnòstic por requerir un procediment urgent.
Detecció d’antigen galactomanà, per al diagnòstic de malaltia fúngica invasiva causada per
microorganismes son responsables de malaltia greu en immunodeprimits, i els seu
diagnòstic por requerir un procediment urgent.
Descripció
Cryptococcus neoformans: detecció d'antigen (ICF)
[Urgències]
Aspergillus: detecció de galactomanà (ICF)
[Urgències]
Es demana un sistema per immunocromatografia (ICF) que permeti la lectura objectiva amb
un instrument. No és obligatori que el proveïdor aporti aquest instrument, però es valorarà
positivament.
Criteris d’obligat compliment:
1. Ob1: Conservació dels reactius a temperatura ambient.
2. Ob2: Per tenir una millor sensibilitat i garantir la fiabilitat dels resultats, demanem una
proba amb possibilitat de lectura objectiva mitjançant analitzador.
3. Ob3: Técnica validada par a sèrum i rentada broncoalveolar.

4. NORMATIVA APLICABLE
Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en
matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. En el cas de tractar-se de productes sanitaris,
l’empresa licitadora haurà de presentar en el sobre 2 de forma imprescindible, la
documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de que els productes
disposen del marcat de conformitat CE. Així mateix, pel que fa als productes sanitaris i les
dades proporcionades pel fabricant, l’empresa haurà de presentar en el sobre 2 una
declaració conforme tots els productes van etiquetats i aporten la documentació acomplint el
contingut previst a l’apartat 13 de l’Annex I del RD 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es
regulen els productes sanitaris.
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5. CONTROL DE QUALITAT
Els materials de control intern i extern seran els adients i necessaris per garantir la qualitat
dels resultats.
El nombre de materials de control a subministrar seran els necessaris, en funció de l’activitat
de rutina de la tècnica.
Les característiques metrològiques de les tècniques han d’estar en els límits establerts per a
la Unitat de Garantia de Qualitat i de l’àrea de coneixement. Aquests es lliuraran en cas
necessari a l’adjudicatari qui estarà sotmès a penalització en cas que s’incompleixin els
criteris de qualitat establerts.
La participació en programes d’avaluació externa de la qualitat: l’adjudicatari garantirà, i
finançarà la participació, com a mínim, en un programa d’avaluació externa de la qualitat
d’àmbit nacional o un altre d’àmbit internacional, escollit pel propi laboratori.

6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I CENTRES DESTINATARIS DEL SUBMINISTRAMENT
L’òrgan de contractació és el director gerent de l’ Hospital Vall d’Hebron. El centre destinatari
del subministrament és l’Hospital Vall d’Hebron.

7. REQUERIMENTS ADDICIONALS OBLIGATORIS
7.1. 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.

7.2. 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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7.3. 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.

8. 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.

9. CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT
9.1. 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
11
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9.2. Garanties de subministrament
Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l’estoc suficient per garantir una
adequada continuïtat en l’abastiment al centre destinatari.
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.
9.3. 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.
9.4. 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 la
necessitat del centre.
9.5. 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, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les
tasques de recepció del mateix.
9.6. Condicions d’embalatge
Els enviaments de material s’hauran de fer al magatzem de l’operador logístic Logaritme
Serveis Logístics, AIE.
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.
12

EXPEDIENT
PER
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER LA DETECCIÓ I Plec de
IDENTIFICACIÓ DE MICROORGANISMES PER PROBA prescripcions
RÀPIDA
(DETECCIÓ
D’ANTIGEN
I
PCR)
PELS tècniques
LABORATORIS CLINICS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D’HEBRON
CS/AH01/1101263557/22/AMUP
 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.

9.7. L’albarà
Cal presentar:



Albarà en suport paper per duplicat.
Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
13

EXPEDIENT
PER
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER LA DETECCIÓ I
IDENTIFICACIÓ DE MICROORGANISMES PER PROBA
RÀPIDA
(DETECCIÓ
D’ANTIGEN
I
PCR)
PELS
LABORATORIS CLINICS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D’HEBRON

Plec de
prescripcions
tècniques
CS/AH01/1101263557/22/AMUP

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











NIF del proveïdor
Número d’ordre de lliurament o compra (ZOE)
El codi d’article SAP, i si n’és el cas, el codi d’article de l’operador logístic
La referència i el codi EAN ( GTIN).
La descripció del producte
El número de lot i la caducitat
La quantitat per referència
El preu unitari
Import total
Temperatura de conservació

9.8. 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
14

EXPEDIENT
PER
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER LA DETECCIÓ I Plec de
IDENTIFICACIÓ DE MICROORGANISMES PER PROBA prescripcions
RÀPIDA
(DETECCIÓ
D’ANTIGEN
I
PCR)
PELS tècniques
LABORATORIS CLINICS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D’HEBRON
CS/AH01/1101263557/22/AMUP
 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

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
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

9.9. Recepció de mercaderies a l’operador logístic
Quan arriba l’agencia de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la
oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.
Verificada l’admissió de la mercaderia, es donarà l’ordre de descàrrega al transportista i es
segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d’examen de la mercaderia. Es
donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a
la descàrrega del material i a l’ordenació, segons les indicacions de l’operari del moll.
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Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l’albarà
electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena,
fins que es comprovi l’estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.
Un 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.

9.10. Motius pels quals es rebutja 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.
4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d’embalatge exigides.
En cas què l’agencia de transport porti mercaderies de més d’un proveïdor i se li rebutgi la
mercaderia d’un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega
les dels altres proveïdors de l’expedició, com que no s’haurà lliurat, consta com a
subministrament pendent.
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Dr. Ernesto Casis Sáenz
Director Laboratoris Clínics VH
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona, 3 de setembre de 2021.
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