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1. Objecte de la contractació
L’objecte del present plec de condicions tècniques és el:


subministrament de 3 ecògrafs digitals gamma alta per ginecologia i
obstetrícia nivell 3 amb 2 sondes per la Gerència Territorial
Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut


en l’àmbit i l’abast que s’indiquen en les prescripcions tècniques d’aquest plec.
2. Relació d’equips inclosos en la licitació
Codi article 1100001681 ecògrafs digitals gamma alta per ginecologia i obstetricia

nivell 3 amb 2 sondes
Quantitat : 3
Detall: Annex 1
Tot els articles ofertats ha de ser nou, no s’acceptaran articles amb components i/o
accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

3. Divisió en lots
L’objecte d’aquest contracte no contempla la divisió en lots
4. Oferta tècnica
a. Fitxa de característiques tècniques dels l’articles objecte de la
licitació
Les especificacions tècniques concretes del l’equip inclòs en la licitació es troben
definides en els documents anomenats “Fitxes característiques tècniques” (Annex 2)
A la fitxa característiques tècniques es detallen tots els requeriments tècnics que ha de
complir l’article ofert, així com totes aquelles dades que els licitadors han d’informar i
seran objecte de valoració, si s’escau.
La complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal que el licitador acrediti el
compliment de les característiques obligatòries requerides indicant per cadascuna les
dades següents:
1. En la columna “És causa d’exclusió”, s’indica si les característiques són
d’obligat compliment, es concreta la obligatorietat o no d’aquest.
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2. En la columna “Index documental de la descripció”, haurà d’especificar la
ubicació exacta a la documentació acreditativa aportada (full, apartat, etc) on
es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofertat
La majoria de les característiques que es detallen, són d’obligat compliment. En aquest
sentit, en la columna “Es causa d’exclusió” (Si/NO), es concreta la obligatorietat o no
d’aquest.
L’incompliment per part del licitador d’una característica d’obligat compliment i així
identificada és causa d’exclusió de la licitació per aquell lot.
Les ofertes tècniques que no presentin les fitxes amb l’indexat on consten les
acreditacions del compliment de les característiques requerides no seran valorades i
per tant seran desestimades.
b. Justificació el compliment del requeriment o prestació sol·licitada:
Com ja s’ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal ’indicar
el compliment o no d’una característica requerida, i especificar en quin apartat de la
resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és
important, remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d’una prestació, sense
la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra
la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d’informació, amb les
conseqüències que això comporti als efectes de l’admissió o in admissió de la
proposta, o la no valoració d’aquella prestació.
c. Documents del sobre 2
Tota la documentació que detallarem a continuació ha d’anar al sobre 2 juntament amb
les fitxes tècniques s’haurà de presentar la següent documentació:
- Memòria tècnica de cadascun dels articles i/o lots oferts, indicant els materials i/o
composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa
tècnica, amb els corresponents Product Data i altra documentació gràfica dels
productes oferts.
- Document descriptiu de les dades del servei tècnic durant el període de garantia,
manteniment i reposició dels articles i/o lots oferts.
- Restant documentació: condicions de muntatge, instal·lació, i altres dels productes.
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Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es
presentin document en altres idiomes, s’hauran d’acompanyar de la seva corresponent
traducció a alguna de les llengües ensementades, en cas contrari, s’entendran com a
no presentats.
Mostres dels equips, Es requeriran mostra de l’equip ofertat en el cas que les
necessiti la Comissió tècnica. Que s’hauran de portar al centre d’atenció a la salut
sexual i reproductiva de Mollet o el que s’indiqui al proveïdor amb la suficient
antel.lació, els termes de disponibilitat d’aquesta mostra es parlaran amb els
proveïdors.
5. Condicions de subministrament, garantia, reposició i formació
subministrament.

El subministrament es realitzarà als centres indicats a l’annex 1 d’aquets plec centre,
indicats a l’annex 1
El subministrament anirà vinculat a la formació què es detallarà més endavant.
6. Garantia.
Durant el període de garantia:
El termini de garantia de l’equip començarà a comptar des de la data de l’acta de
recepció i funcionament al Centre d’Atenció Primària, prèvia acceptació per escrit per
part del centre. La garantia tindrà un termini mínim de 2 anys, i ha d’incloure els
accessoris i les diferents parts del producte.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (material, mà
d’obra i desplaçaments) els següents punts:
1. Substitució de l’equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de
funcionament)
2. La reparació i substitució de les parts defectuoses
3. El manteniment preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte
funcionament.
Dins de l‘oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre
en el contracte de manteniment preventiu.
Així mateix, cal detallar a l’oferta tècnica el servei tècnic ofert:


Horari d’atenció del servei tècnic en dies laborables / festius
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Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l’equip
adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.



El temps de resposta, amb presència física, que haurà d’ésser en un màxim de
8 hores



El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà d’ésser en un màxim
de 24-48 hores



Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

7. Actualització del programari dels equips.
Serà obligació de l’empresa adjudicatària, cas que l’equip suporti un programari,
mantenir los actualitzats durant el període de garantia, així com, a posteriori si es
contractés el manteniment de l’equip amb aquesta mateixa entitat.
8. Reposició.
El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les
diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys, a comptar de la
data de signatura de l’acta de recepció de l’equip.
L’oferta ha d’incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb
el corresponent cost unitari i termini de subministrament.
9. Documentació tècnica complementària.
Amb el subministrament de l’equip, el proveïdor ha d’incloure la següent documentació
redactada en català i/o castellà, una copia en paper i en suport digital:
- Manual complet d’instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions
de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions,
neteja i mesures en cas d’averies.
- Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment
preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur
solució, codi dels indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i
recanvis (amb número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
- Si es tracta d’un equip que té pre instal·lació, requereix obra o connexions especials,
cal manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les
instruccions de muntatge, d’accessoris i la seva aplicació.
-Vídeo explicatiu del funcionament de l’aparell
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10. Formació
El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial i de
manteniment del centre que ha d’utilitzar l’aparell (tots els torns). Els cursets inclouran
la documentació tècnica adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol·liciti
expressament un altre tipus de formació.
El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al
personal d’electromedicina en el manteniment de l’equip, mitjançant cursets i la
documentació tècnica adient.
L’horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van
a càrrec de l’adjudicatari i la formació s’ha de fer en el propi centre sanitari.
11. Condicions d’obres i instal.lacions.
L’oferta ha de preveure la instal·lació completa de l’equip. Inclou la connexió i
integració de maquinari i programari amb altres equips del centre. Totes les operacions
va a càrrec de l’empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions
que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de
funcionament i completament integrats amb la resta d’equipament del Centre Sanitari.
Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la
unitat d’informàtica i haurà d’incloure totes les necessites d’ampliació de servidors,
protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels
diferents recanvis/accessoris.
Les obres que requereixin la instal·lació es faran seguin les indicacions de la direcció
de serveis generals. Aquestes intervencions inclouen la retirada dels embalatges i la
neteja de les àrees on s’instal·lin els elements.
El termini de subministrament dels equips adjudicats serà inferior a 30 dies des de la
data de signatura del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost de la retirada i baixa de l’equip
anterior, si s’escau.
Badalona, 15 de juliol de 2019

Gemma Falguera Puig
ASSIR Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord
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Annex 1: Detall article, quantitat i centre
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Descripció

Codi Article

Unitat/EAP/CAP

Quantitat

Ecògraf digital gamma
alta per ginecologia nivell
3 amb 2 sondes

110001681

ASSIR Badalona La Riera

1

ASSIR Mollet [Hospital Mollet
del Vallés]

1

ASSIR Santa Coloma de
Gramenet [CAP Santa
Coloma de Gramenet]

1
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Annex 2: Fitxa característiques tècniques
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Ecògraf digital de gamma alta, nivell 3 (2 sondes ) rangs diferents

110001681

EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full,
apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.
És causa
d'exclusió

Definició

Caracteristiques de
l'equip ofertat,
descripció curta.

Índex documental

Caracteristiques de
l'equip ofertat,
descripció curta.

Índex documental

Definició
Unitat d'exploració per ultrasons de gamma alta per obtenir imatges d'alta resolució en estudis ecografics.

SI

El sistema ha d'incloure la instal·lació completa pel que fa al maquinari i programari (llicències).

SI

Adjuntar Product Data

SI

És causa
d'exclusió

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques bàsiques i ergonomia
Característiques bàsiques
1 Plataforma ecogràfica digital

SI

2 El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències i SAI intern o extern
Pantalla de 19'' mínim, en color i alta resolució, amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica (cal
3
indicar l'espai real de la imatge)
Pantalla sobre braç articulat orientable (basculant) i alçada variable, amb moviment independent de la
4
consola
Incorporarà panell tàctil interactiu de mida al menys de 10,2" per accés directe en temps real a totes les
5
funcions de l'equip. Panell de maneig totalment configurable per l'usuari.
6 Possibilitat de connexió de tres transductors actius

SI

7 Interfície de connexió a perifèrics i teclat alfanumèric

SI

8 Cal indicar nombre de ports USB i de sortides de vídeo

SI

9 Cal especificar possibles formats d'extracció d'arxius, tant d'imatge com de vídeo

SI

SI
SI
SI
SI

10 Ha de permetre l'anonimació d'estudis

SI

11 Cal indicar el nombre d'imatges/segon, en mode funcionament màxima profunditat i màxim ampli de camp

SI

12 Rang dinàmic > 280 dB, es valorarà major

SI

13 Escala de nivell de grisos de 256

SI

14 Fondària de treball igual o superior a 38 cm.
Autotraçat automàtic de mesures tant en temps real com en imatge congelada, així com en Doppler
15
Espectral
16 Software de millora en la visualització de l'agulla en estudis d'intervencionisme.

SI

17 Possibilitat de conexió futura de sondes matricials i sondes de single cristal
Auto traçat automàtic de mesures tant en temps real com en imatge congelada, així com en Doppler
18
Espectral.
Ergonomia
Pantalla sobre braç articulat orientable (basculant) i alçada variable, amb moviment independent de la
19
consola. Equip ajustable en alçada i posició
20 Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de frenat

SI

SI
SI

SI

SI
SI
SI

1.2. Configuració i Modes de funcionament
21
22
23

24

25
26
27

Configuració
Cal indicar rang de freqüències real per a cada sonda que s'està utilitzant en l'exploració
Una sonda convex abdominal amb frequències adequades per treballar amb nitidesa amb pacients
obesos, rangs similars a 1-6 MHz
Una sonda linial específica per parts toves per poder treballar a nivell de pell, mama i musculoesquelètic,
rangs similars a 7-14 MHz.
Tecnologia multifrequència de banda ampla estesa amb possibilitat de seleccionar les frequències per
sonda a elecció de l'usuari. Incorporarà harmònic de teixit per sustacció de pols, filtratge dinàmic i
harmònic diferencial, per a una major visualització de les estructures facilitant una major i eficaç
visualització que realci la definició dels diferents teixits i fondàries a escollir per l'usuari.
Modes de funcionament
L'ecògraf ha de permetre treballar en tots els modes en el rang de freqüències de 1 a 18 MHz aprox.
L'usuari ha de saber en quina freqüència està treballant
L'ecògraf ha de permetre obtenir imatges en temps real en Mode B, M i Doppler
Mode de treball B (2D) i Mode de treball: mode B, mode b + mode B color, mode color, mode angio,
mode doppler pulsat i triplex

SI
SI
SI

SI

SI
SI
NO

28 Imatge 2 D

SI

29 Selecció de la presentació de les imatges. Selecció de diferents presentacions en pantalla de la imatge i
en el doppler amb possibilitat de canvi d'aquestes en temps real i imatge congelada
1.3. Tractament i emmagatzematge d'imatges

SI

30
31
32
33
34
35
36
37

38

Tractament d'imatges:
Paràmetres de control d'imatge ajustables (profunditat, focus, TGC, guany, zoom, freqüència) amb
opcions d'equalització o optimització automàtica de la imatge
Capacitat d'adequar el focus de la imatge a qualsevol profunditat
Variació gradual de la profunditat dels estudis utilitzant increments progressius
Cine Loop
Zoom d'alta resolució en temps real
Memòria d'imatges (cine)
Tractament de mapa de colors en temps real i en imatge congelada
Programari específic de tractament d'imatge per a alta resolució
Emmagatzemat d'imatges:

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Incorporarà dos discs durs integrats en el sistema de almenys 500GB per a emmagatzematge de
dades del pacient, imatges, ect. (No s'acceptaran discs durs externs)

SI

39

Arxiu d'imatges en format original que permet postprocessat i exportar dades en cru

SI

40

Sistema de lectura i enregistrament en DVD

SI

41

Permet exportar imatges a DVD i USB

SI

42

Ha de permetre l'anonimació d'estudis

SI

43

44

45

46

1.4. Programari
Programari avançat necessari per poder utilitzar a totes les sondes. Cal especificar totes les aplicacions
incloses en l'oferta
A més, cal incloure:
Programari específic per a anàlisi, tractament de dades i elaboració d'informes sistema digital amb
formador de feix d'ultrasons i gestió de transductors de banda
L'equip ha d'incloure software d'Elastografia automàtica qualitativa i quantitativa (dades en m/seg i Kilo
Pascals) mitjançant tecnologia ShearWave en sonda abdominal i lineal amb mapa de variància i
propagació d'ona en temps real com factor de qualitat a l'hora de seleccionar la zona de correcta mesura,
per aplicacions clíniques en Imatge general (fetge, ronyó, melsa, bufeta, pàncrees), mama,
tiroides,testicular, próstata i múscul esquelètic
L'equip ha d'incloure software de Contrast en totes les sondes ofertes

SI

SI

SI

SI

47 Programes complets de càlculs en tots els modes d'exploració, inclòs el contrast i elastografia

SI

48 Taules i referències reconegudes amb mesures i càlculs

SI

49 DICOM 3.0 complet, incloure DICOM Conformance Statement

SI

Tecnologia Doppler-Color d'alta sensibilitat exclusivament dedicada per a detecció de fluxos molt lents en
estructures vasculars. L'equip ha de disposar de la capacitat de detectar fluxos amb velocitats inferiors a
50
0,8 cm/seg, treballant a una velocitat d'escombrat de 50 imatges per segon en totes les sondes.
Possibilitat de treballar amb aquesta tecnologia Doppler combinada amb el software de contrast

SI

51

Capacitat d'ampliació i actualització tecnològica de l'equip i el seu programari a futures ampliacions.
Fusió d'imatges ecogràfiques amb imatges procedents de TC i/o RM

SI

1.5 INTEGRACIÓ AMB EL SSII sanitari , eCAP i SAP Assistencial
L'equipament ha de disposar de connectivitat a la xarxa dels centre sanitari via per comunicar-se pel
52 protocol TCP/IP. L’adjudicatari ha d’incloure els serveis professionals per connectar-se a la LAN i SSII del
centre
53

L'equipament ha de disposar capacitat d’integració via protocol DICOM V3 amb els següent serveis
dicom:

54 Modality WorkList (DMWL) i complir com a mínim els seguent SOAP
1.2.840.10008.5.1.4.31 Modality Worklist Information Model – FIND

Si

Si
Si

1.2.840.10008.5.1.4.32 General Purpose Worklist Management Meta SOP Class
55 Storage SOAP UID
US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1

Si

US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1
Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
56 Performed Procedure Step UID
1.2.840.10008.3.1.2.3.3 Modality Performed Procedure Step SOP Class

Si

1.2.840.10008.3.1.2.3.4 Modality Performed Procedure Step Retrieve SOP Class
57 Workflows UID

Si

1.2.840.10008.3.1.2.3.3 Modality Performed Procedure Step SOP Class
1.2.840.10008.3.1.2.3.4 Modality Performed Procedure Step Retrieve SOP Class
1.2.840.10008.3.1.2.3.5 Modality Performed Procedure Step Notification SOP Class
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 Patient Root Query/Retrieve Information Model – FIND
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 Patient Root Query/Retrieve Information Model – MOVE
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3 Patient Root Query/Retrieve Information Model – GET
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 Study Root Query/Retrieve Information Model – FIND
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 Study Root Query/Retrieve Information Model – MOVE
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3 Study Root Query/Retrieve Information Model – GET
1.2.840.10008.1.1 Verification SOP Class
1.2.840.10008.1.20.1 Storage Commitment Push Model SOP Class
58 És obligatori adjuntar el document dicom conformance de l’equipament

Si

59 L'equipament podria treballar tant amb el sistema d'informació d'atenció primària com especialitzada.

Si

60 L'equipament s'haurà d'integrar amb el RIS i PACS segons planificació del centre.

Si

61 Cal lliurar proposta model tecnològic d’integració amb els sistemes

Si

62

Cal Lliurar els requeriments i dimensionament detallats de les infraestructures necessàries per desplegar
l’equipament

Si

Nom i cognoms del representant
Signatura
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